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 كتـاب الصيـام  
 

يف اللغة اإلمساك يقال خيُل صيام أي ممسكة الصهيل ومنه قوله تعاىل على أحد التفاسري  الصيام
 أي إمساكاً عن الكالم .{ ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَمِن َصْوًما} يف اآلية : 

يف زمن خمصوص من شخص خمصوص وأما الصيام يف الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء خمصوصة 
. 

فقوله إمساك بنية فالصيام اليصح إال بنية قبل الفجر لقول ابن عمر وحفصة ومجاعة من الصحابة 
وسيأيت إن شاء اهلل الكالم عن هذا احلديث وهذه املسألة  من لم يبيت النية قبل الفجر (ـام لـيـ) ال ص

. 
ع هذه األمور الثالثة أمجع العلماء على وجوب عن أشياء خمصوصة كاألكل والشرب واجلما  قوله :

 اجتناهبا حال الصيام، وهناك أشياء خمتلف فيها سيأيت إن شاء اهلل حتقيق القول فيها .
َيُض ِمْن } يف زمن خمصوص قال تعاىل :  قوله : وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكْم اْلَخْيُط اْْلَبـْ

 . ( سورة البقرة ( 781)  { ْن اْلَفْجرِ اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد مِ 
فيمسك املرء عن األكل والشرب واجلماع من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس قوله من 

 شخص خمصوص أي مسلم عاقل بالغ قادر تزيد املرأة غري حائض وال نفساء .
 استفتح املؤلف رمحه اهلل تعاىل كتاب الصيام حبديث أيب هريرة .

هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) التقدموا  / عن أبي806
رمضان بصوم يوم وال يومين ، إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه(. هذا الحديث متفق على صحته 

 . 
قال البخاري رمحه اهلل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب 

 الرمحن عن أيب هريرة به .سلمة بن عبد 
وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن 
املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن به . ورواه أمحد وأهل السنن وقال الرتمذي 

سلمة عن أيب هريرة مرفوعًا ... بلفظ حديث حسن صحيح، ورواه من طريق حممد بن عمرو عن أيب 



 كتاب الصيام                          

 

3- 
 

)ال تقدموا الشهر بيوم وال بيومين إال أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته 
 . وأفطروا لرؤيته فإن ُغّم عليكم فعدوا ثالثين ثم أفطروا ( 

 قوله : ] التقدموا رمضان [ . 
م للتنزيه أم يف ذلك تفصيل ذهب اإلمام اختلف العلماء رمحهم اهلل يف النهي هل هو للتحرمي أ

أمحد يف إحدى الروايتني إىل أن النهي هنا للتحرمي وهذا هو اختيار مجاعة من احملققني ألن األصل يف 
 النهي أن يكون للتحرمي مامل يصرف ذلك صارف أوتدل قرينة على أن املراد االستحباب أوغريه .

وذهبت طائفة ثالثة إىل التفصيل فقالوا جيوز تقدم  وذهب بعض العلماء إىل أن النهي للتنزيه .
رمضان بيوم إذا كان مث غيم وهذا مروي عن عبداهلل بن عمر وعن مجاعة من فقهاء احلنابلة، وفيه نظر 
وفعل ابن عمر رضي اهلل عنه اجتهاد منه واألدلة على خالفه وقد جتاوز بعض الفقهاء أمر اجلواز فقال 

ك إذا كان هناك غيم وهذا قول ضعيف ال دليل عليه ال من كتاب والمن صيام بوجوب صيام يوم الش
 سنه بل األدلة على خالفه كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

 قوله : ] بصيام يوم أو يومين [ . 
اختلف الفقهاء املانعون من تقدم رمضان بصوم يف احلكمة من هذا فقال بعضهم لئال يصل 

الواجب وقال آخرون إن احلكمة تعبدية وقال آخرون هني عن تقدم شعبان برمضان فيخلط املستحب ب
رمضان بيوم أويومني لئال يظن ظان وجوب الصيام يف شعبان وقيل ألن احلكم علق بالرؤية فمن تقدمه 
بيوم أويومني فقد حاول الطعن يف ذلك احلكم واختار هذا ابن حجر واألقوال يف ذلك كثرية واملهم  أن 

ضان بيوم أويومني الجيوز باستثناء  من عليه صيام واجب يريد قضاءه فال مانع من نعرف أن تقدم رم
تقدم رمضان بيوم أويومني وكذلك من له عبادة يصوم يومًا ويفطر يومًا أوكانت له عبادة يصوم معظم 

ذين شعبان لفضل شعبان فال مانع حينئٍذ أن يتقدم رمضان بيوم أويومني، إمنا احملذور أن يتقصد صيام ه
 اليومني أو الثالثة ومل يكن يصوم من قبل . واهلل أعلم . 

 قوله : ] إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه [ . 
 لفظ مسلم ) إال رجالً ( .

 وعند البخاري ] إال أن يكون رجٌل [ أي إال أن يوجد رجل .
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عقوب احلرقي فإن قال قائل روى أبو داود والرتمذي ومجاعة من طريق العال بن عبدالرمحن بن ي
: ] إذا انتصف شعبان فال تصوموا [ ن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالـموالهم ع

 . 
وظاهر حديث الباب يعارض هذا ألن حديث الباب إمنا هنى عن تقدم رمضان بيوم أو يومني 

 وحديث العال يدل على أنه إذا انتصف شعبان فال جيوز حينئٍذ الصيام.
ختلفت مسالك العلماء للجمع بني هذين اخلربين فقال الروياين أحد فقهاء الشافعية إنه حيرم وقد ا

التقدم بيوم أو يومني ويكره التقدم من نصف شعبان .. وفيه نظر وذهب اإلمام أمحد وابو حامت ومجاعة 
احملدثني ضعفوا  من أهل الفقه والنظر إىل الطعن حبديث العال بن عبدالرمحن وإنكاره حىت إن مجاعة من

العال من أجل هذا احلديث وذهبت طائفة أخرى إىل تصحيح احلديث منهم أبو داود والرتمذي ومجاعة 
ألن العال ثقة وقد روى اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه للعال بن عبدالرمحن عن أبيه حنواً من مخسني 

من يتقصد صيام النصف األخري من حديثًا وتلقى حديثه أكثر العلماء بالقبول ومحلوا حديثه على 
) شعبان حلال رمضان مث قال بعضهم النهي للتحرمي وقال آخرون النهي للتنزيه وقالوا عن حديث 

بإنه ال مفهوم له وحديث العال منطوق واملنطوق يقدم على املفهوم  التقدموا رمضان بيوم وال يومين(
يان الراجح فيها على حديث العالء عن أبيه عن أيب وفيه نظر ، وسيأيت إن شاء اهلل حبث هذا املسألة وب

 هريرة يف باب صوم التطوع وماهُني عن صومه.
/ وعن عمار بن ياسر رضي اهلل عنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 806

 القاسم صلى اهلل عليه وسلم .
خاري رمحه اهلل بصحته وقد هذا احلديث ذكره البخاري رمحه اهلل معلقًا يف صحيحه وقد جزم الب

رواه اإلمام أمحد وأهل السنن وابن حبان يف صحيحه وابن خزمية كلهم من طريق عمرو بن قيس املالئي 
عن أيب إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فُأيت بشاة مصلية فقال : ) كلوا 

 عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد فتنحى بعض القوم فقال : إين صائم فقال عمار رضي اهلل
 عصى أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم ( . 

وهذا سند صحيح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه اإلمام الكبري الدارقطين 
رمحه اهلل وصححه احلاكم على شرط الشيخني وسكت عنه الذهيب وصححه ابن خزمية وابن حبان 

 وغريهم كثري من احلفاظ .



 كتاب الصيام                          

 

5- 
 

احلديث يدل على حترمي صيام يوم الشك والتفصيل فيما إذا كان يوم غيم أو عدمه ال دليل عليه و 
والصحيح املنع وأن النهي للتحرمي سواء كان يوم غيم أومل يكن هذا الذي دل عليه منطوق حديث أيب 

 . [ فقد عصى أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم هريرة السابق وحديث عمار هنا، وقول عمار ]
دليل على أن عند عمار علماً عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم الشك وإال فال 
ميكن لعمار أن يقطع بأنه عصى النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس هناك دليل عنده على النهي وذهب 

و مسند عندهم مجاعة إىل أن قول عمار رضي اهلل عنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا قال ابن عبد الرب ه
 وسوف يأيت زيادة بيان هلذه القضية. الخيتلفون يف ذلك
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/ وعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 810
 يقول : ) إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ( متفق عليه .

ثنا حيىي بن بكري قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن قال البخاري رمحه اهلل حد
 سامل بن عبداهلل عن ابن عمر به .

 ال مسلم رمحه اهلل حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا ابن وهب قال أخربنا يونس عن الزهري به .ـوق
 قوله ولمسلم ) فأن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثين ( .

 لم من طريق أيب أسامة قال حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر .ذه الرواية رواها مسـه
ورواها مسلم من طريق حيىي عن عبيد اهلل ومل يذكر لفظة ] ثالثني [ قال ذلك مسلم رمحه اهلل يف 

 صحيحه .
وأيضًا جاء اخلرب يف الصحيحني من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وليس فيه ]ثالثني[ وهذا 

 شاذه . اللفظة
 ولكن جاءت يف البخاري من حديث أيب هريرة بلفظ ) فأكملوا عدة شعبان ثالثني ( .

ذكرها البخاري يف صحيحه عن أدم ابن أيب إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حممد بن زياد عن 
 أيب هريرة به . 

ًا بلفظ ) ا مسلم يف صحيحه من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة مرفوعـورواه
 فصوموا ثالثني يوماً ( .

 قوله ] إذا رأيتموه فصوموا [ .
يف هذا دليل على إبطال احلساب يف دخول الشهور وخروجها وأنه البدَّ من الرؤية وقد اتفق األئمة 
األربعة رمحهم اهلل على حترمي االعتداد باحلساب واتفقوا على أن احلساب اليعتد به يف الشهور ال يف 

ه صلى اهلل عليه وسلم : ] صوموا لرؤيته [ . وقد ـيف غريه وأن املعترب يف هذا هو الرؤية . لقولرمضان وال
احتج باحلديث بعض األئمة كأمحد وغريه على أن رؤية اهلالل يف بلد تكفي عن رؤيته يف البالد األخرى. 

 على مذاهب :وذلك لعموم قوله : ) صوموا لرؤيته ( . وأهل العلم اختلفوا يف هذه املسألة 
ماتقدم ذكره وهو قول أمحد واملشهور عن املالكية أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البالد :  األول

 األخرى مالزمهم .
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أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن حممد وإسحاق بن راهويه ، : الثاني  
عن كريب أن أم الفضل بنت احلارث ودليل هذا مارواه مسلم يف صحيحه من طريق حممد بن أيب حرملة 

بعثته إىل معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علّى رمضان وأنا بالشام فرأيت 
اهلالل ليلة اجلعمة مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما مث ذكر 

يلة اجلمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا اهلالل فقال مىت رأيتم اهلالل فقلت رأيناه ل
وصام معاوية فقال لكّنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أونراه فقلت أوال تكتفي 

 برؤية معاوية وصيامه فقال ال هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
حاكم املسلمني واحداً وال ذكر عن أحد من الصحابة فابن عباس مل يعمل برؤية أهل الشام وكان 

خمالف البن عباس قال الرتمذي يف جامعه ) والعمل على احلديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد 
رؤيتهم ( وقوله هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيتمل أن ابن عباس حفظ عن رسول اهلل 

، وحيتمل أن يكون  اليلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البالد األخرى صلى اهلل عليه وسلم قواًل على  أنه
 قاله اجتهاداً وفهماً .

أنه إذا اتفقت املطالع لزمهم الصوم وإال فال وهذا املشهور عند فقهاء الشافعية :  القول الثالث
صار لكل بلد واختاره ابن تيمية وفيه أقوال أخرى وأظهرها القول الثاين والسيما يف هذا العصر حني 

حاكم حيكمه والكثري يعتمدون على احلساب دون الرؤية ، وأما الذين يعيشون يف غري البالد اإلسالمية 
فيمسكون مع أقرب بلد إسالمي فإن مل يكن فيتابعون أهل مكة ولو اجتهدوا يف رؤية اهلالل وصاموا 

 على حتريهم ألجزأ ذلك واهلل أعلم .
 ا [ . قوله : ] وإذا رأيتموه فأفطرو 

ماقيل يف الصيام يقال يف الفطر أيضاً فالبد من رؤيته باألبصار وهل تصح رؤيته باملنظار واملكربات 
واألشياء املقربة هذه آالت حادثة مل يتكلم عليها األوائل رمحهم اهلل ولكن من حيث الدليل والتعليل 

 الصحيح أنه يعتد هبذه املكربات يف
 له [ . قوله : ] فإن غم عليكم فاقدروا

ذهب بعض فقهاء احلنابلة إىل أن املعىن ) ضيقوا عليه ( ومن مث جوز هؤالء بل استحبوا صيام يوم 
الشك ويف هذا نظر فقد تقدم حترمي صيام يوم الشك حلديث عمار وقد تقدم صحته وأما تفسريهم 
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سر هذه اللفظة وأن فاقدروا له مبعىن ضيقوا عليه فهذا غلط أيضًا ألنه جاء يف األحاديث الصحاح مايف
 املعىن ] فأكملوا عدة شعبان ثالثني [ هكذا ذكره ابن عمر وأبو هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم.

واحلديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك وأن الواجب عندما حيول الغيم دون رؤية اهلالل أن 
 نتم العدة ومتام العدة أن تكمل عدة شعبان ثالثني يوماً .

/ وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : تراءى الناس الهالل، فأخبرت النبي صلى اهلل 811
 .  عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه (

هذا احلديث رواه الدارمي وأبو داود واحلاكم والبيهقي والدارقطين كلهم من طريق حيىي بن عبداهلل 
بيه عن ابن عمر به وصححه ابن حبان واحلاكم. وحيىي بن بن سامل قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أ

عبداهلل قال عنه حيىي بن معني صدوق ضعيف احلديث وقال عنه النسائي مستقيم احلديث ووثقه اإلمام 
وبقية رجاله  ر عنه احلافظان الذهيب وابن حجر عليهما رمحة اهلل بأنه صدوق .ـالدارقطين رمحه اهلل وذك
 ده صحيح .ثقات . واحلديث إسنا

وقد ذكر اإلمام أبو حممد بن حزم رمحه اهلل بأن اخلرب صحيح ذكر ذلك عنه احلافظ يف التلخيص 
 ومل يتعقبه بشيء .

واحلديث يدل على اإلجتزاء بشاهد واحد يف دخول رمضان وجتزئ املرأة يف هذا وهبذا قال أكثر 
أهل الفقه والنظر بينما ذهب اإلمام مالك العلماء كأمحد والشافعي يف أحد قوليه وأيب حنيفة ومجاعة من 

رمحه اهلل وطائفة من أهل العلم إىل أنه البد من شاهدين يف الدخول كما أنه البد من شاهدين يف 
[ ويشرتط يف الرائي أن يكونوا مجعاً،  صوموا لرؤيتهاخلروج واستدل رمحه اهلل حبديث ابن عمر السابق ] 

احد فال يعتد يف رؤيته والصحيح القول األول وحديث ابن عمر واجلمع عندهم إثنان فأكثر أما الو 
فيجب القول به والعمل مبقتضاه ألن الدخول مبين ) صوموا لرؤيته ( صحيح صريح وهو مفّسر حلديث 

على االحتياط ومن االحتياط أن نتعجل دخوله بشاهد واحد ولو امرأة واليشرتط قبول الشهادة بلفظ 
ئل بلفظ االشهاد بل مبجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً نقبل قوله وال نقول اإلشهاد أوقبول قول القا

 له اشهد بأنك رأيته فإن هذا ليس عليه دليل صحيح .
م فقال ـ/ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسل812

اهلل قال : نعم . قال ) أتشهد أن محمداً : ) إني رأيت الهالل فقال : ) أتشهد أن ال إله إال 
 رسول اهلل : قال : نعم . قال : فأذن في الناس يابالل : أن يصوموا غداً ( .
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هذا اخلرب رواه اإلمام أمحد وأهل السنن من طريق زائده بن قدامة عن مساك ابن حرب عن عكرمة 
 عن ابن عباس به .

داود رمحه اهلل يف سننه بأن مجاعة رووه عن مساك وصححه ابن خزمية وابن حبان وذكر اإلمام أبو 
 عن عكرمة مرسالً .

قال الرتمذي يف جامعه وأكثر أصحاب مساك يروونه عنه عن عكرمة مرساًل وصّوب هذا اإلمام 
النسائي رمحه اهلل وهو احلق فقد رواه اإلمام النسائي يف سننه من طريق سفيان ورواه أبو بكر بن أيب شيبة 

 ائيل .من طريق إسر 
ورواه أبو داود من طريق محاد ثالثتهم عن مساك بن حرب عن عكرمة مرساًل ومن أرسله أضبط 

 وأحفظ وأكثر ممن وصله فتعني هبذا ترجيح إرساله إال أنه يشهد له حديث ابن عمر السابق .
إال  واحلديث دليل على اإلكتفاء برؤية هالل رمضان بشهادة واحد ودليل على أنه اليقبل بالشهادة

مسلم لقوله أتشهد أن ال إله إال اهلل قال نعم قال أتشهد أن حممداً رسول اهلل قال : نعم فلم يقبل رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله حىت نطق بالشهادتني ويكفي على الصحيح جمرد العلم باإلسالم دون 

. ويف احلديث دليل أيضًا على نطق بالشهادتني. ويف احلديث دليل أيضًا على االكتفاء بصالح الظاهر 
أنه يتعني على إمام املسلمني أن يعلن دخول شهر رمضان ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بالاًل أن 

 ينادي بأن يصوموا غداً .
ويف احلديث دليل أيضًا على أن الشرائع ال تلزم إال بعد البلوغ وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم رمحه 

ا بدخول شهر رمضان إال يف أثناء النهار فيلزمهم اإلمساك دون القضاء ألنه مل يرد يف اهلل فإذا مل يعلمو 
احلديث وال غريه أمرهم بالقضاء وقيل يقضون هذا اليوم وهو مذهب األئمة األربعة وذلك الستكمال 

دمة بأن صيام الشهر، وقياسًا على صيام عاشوراء، بينما ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهلل إىل القاعدة املتق
الشرائع التلزم إال بعد البلوغ فمن مل يعلم عن دخول شهر رمضان إال بعد منتصف النهار فيمسك وال 
قضاء عليه وأّما أمره صلى اهلل عليه وسلم بالقضاء يف يوم عاشوراء . فاحلديث رواه أبو داود وغريه 

 واليصح.
ل : ) من لم يبيت الصيام / وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قا813

 قبل الفجر فال صيام له ( .
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هذا احلديث رواه أمحد وأهل السنن وابن خزمية وابن حبان والدارقطين والبيهقي واحلاكم كلهم من 
طريق ابن وهب عن حيىي بن أيوب وتابعه ابن هليعة عند أيب داود عن عبداهلل بن أيب بكر بن حزم عن 

 عن ابن عمر عن حفصة به .الزهري عن سامل بن عبداهلل 
 لى حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس كلهم عن الزهري .ـقال أبو داود رمحه اهلل وأوقفه ع

واختار وقفه اإلمام البخاري وقال عن رفعه بأنه مضطرب واإلمام النسائي والرتمذي يف جامعه وابن 
 زمية وابن حبان وابن حزم واحلاكم وغريهم .عبد الرب وغريهم من أكابر احملدثني .وصححه مرفوعاً ابن خ

والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصة أما وقفه على ابن عمر فقد رواه مالك يف املوطأ عن 
 نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح .

وأما وقفه على حفصة فقد جاء عنها عند النسائي وغريه من طريق عبداهلل عن سفيان ابن عيينة 
 عة كلهم يروونه عن الزهري عن محزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا إسناد صحيح .ومعمر ومجا

واليعلم حلفصة وابن عمر خمالف من الصحابة، ولذلك ذهب مجاهري أهل العلم مبا فيهم األئمة 
األربعة على أن صيام الفرض الجيزئ إال بنية قبل طلوع الفجر، فمن نوى صيام الفرض بعد طلوع 

، ولكن كما قال شيخ اإلسالم أن النية تتبع العلم والشرائع ال تلزم إال بعد البلوغ فمن الصبح فال يصح
مل يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ لصالة الصبح أخرب ميسك حينئٍذ ألن النية تتبع 

 العلم يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل وال قضاء عليه .
 صورة فريون عليه القضاء .أما األئمة األربعة يف هذه ال

وأما صيام النفل فقد ذهب مجهور العلماء ومنهم الشافعي وأمحد إىل أنه يصح بنية من النهار مث 
ذهب أكثرهم إىل أن آخر مدة من النهار زوال الشمس فإن زالت الشمس فال يصح الصيام، وجوزه 

ال من النية والكل متفقون على أن هذا آخرون بعد إتفاق احملققني منهم على أن األجر والثواب اليكون إ
القول أعين صيام النفل بنية من النهار مامل يأكل أويشرب أوجيامع وبلفظ أعم مامل خيرق صومه مبفطر 

 ألن بعض املفطرات خمتلف فيها بني األئمة .
 وذهب ابن حزم إىل أن صيام النفل كصيام الفرض اليصح إال بنية قبل طلوع الفجر.

 ر يف هذه املسألة ماذكره املؤلف رمحه اهلل يف هذا الباب وهو حديث عائشة . ودليل اجلمهو 
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/ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : دخل علّي النبي صلى اهلل عليه وسلم ذات يوم . 814
فقال ) هل عندكم شيء ( قلنا : ال قال : فإني إذًا صائم ( ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا : أهدي لنا 

 أرينيه ( فلقد أصبحت صائماً ( فأكل .حيٌس فقال ) 
هذا اخلرب رواه اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال أخربنا 

 وكيع قال حدثنا طلحة بن حيىي عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي اهلل عنها به .
حيىي بلفظ )قالت عائشة ماعندنا  ورواه مسلم أيضًا من طريق عبدالواحد بن زياد عن طلحة بن

شيء قال فإين صائم قالت فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأهديت لنا هدية أوجاءنا َزْور وقد 
خبأت لك شيئًا قال ماهو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل قال قد كنت أصبحت صائمًا ( 

ىل تدل على وقوع األمر يف يومني وهذه الرواية ظاهر هذه الرواية ختالف الرواية األوىل فإن الرواية األو 
 تفيد أن األمر وقع يف يوم واحد . 

فعلى رواية الباب احلديث صريح يف كون النيب صلى اهلل عليه وسلم مل ينو الصيام إال من النهار 
 وهو حجة جلمهور العلماء يف هذه القضية .

وسلم نوى الصيام من الليل لقوله ) قد كنت  وعلى الرواية الثانية فظاهرها أن النيب صلى اهلل عليه
أصبحت صائمًا ( وألن احلادثة وقعت يف يوم واحد، وهذا مذهب ابن حزم رمحه اهلل فيقول أن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر فلم جيد طعامًا فواصل صيامه فلما ُأخرب بوجود الطعام 

 . أفطر وقال : قد كنت أصحبت صائماً 
واحلديث دليل على جواز اإلفطار يف صوم التطوع ولو بدون عذر وعند الرتمذي وغريه من حيث 
أم هاين ) الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ( وهو حديث خمتلف يف صحته وقد 

العلم  حسنه احلافظ العراقي وفيه نظر فقد ضعفه البخاري والرتمذي وهو الصحيح وقد ذهب أكثر أهل
 أمحد وإسحاق والشافعي وغريهم إىل أن الصائم املتطوع إذا أفطر فال قضاء عليه .

وذهب اإلمامان أبو حنيفة ومالك إىل أنه الجيوز اإلفطار بصوم التطوع إال من عذر وقد قال 
 صاحب املراقي وهو مالكي : ـ 

 فـي غيــر ما نظمــه ُمَقّرب  والنفـــل ليس بالشروع يجب 
 بأنهـــا باإلبتــداء تلــزم        تمع مسائالً قد حكمواقف واس

 وحجنـا  اصالتنـا وصومنـ    
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 الشاهد ) وصومنا ( . 
والصوم عند املالكية يلزم بالشروع وإن كان نفالً، أما احلنابلة فال يرون شيئًا من النوافل يلزم 

 رة يلزمان بالشروع .بالشروع إال احلج والعمرة فقد أمجع العلماء على أن احلج والعم
 :  مسألــة

 هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة ؟ 
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة فذهب اإلمام أمحد واجلمهور إىل أنه يلزم جتديد النية كل ليلة ألن 

نية قبل الفجر ( ويف رواية لكل ليلة حكمها وألن لفظ أثر ابن عمر وحفصة ) ال صيام ملن مل جيمع ال
فظاهر األثر أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معىن هذا أن اإلنسان يتكلف النية فيقع  )يبيت(

 بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كاٍف يف نية الصيام . 
وذهب اإلمام مالك وطائفة من أهل العلم إىل أن النية يف أول ليلة تكفي عن سائر الشهر واختار 

القول طائفة من احملققني وقالوا إن النية من أول الشهر جتزي عن النية من كل ليلة ويظهر اخلالف هذا 
يف هذه القضية فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب الشمس ولو بدقائق ومل يستيقظ إال يف هنار الغد فإذا 

لنية من أول الشهر تكفي قلنا إن لكل ليلة نية خاصة فصيام هذا اليصح بل عليه قضاؤه وإذا قلنا بأن ا
 فصيامه صحيح ألن النية من أول الشهر كافية عن نية الغد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ وعن سهل بن سعٍد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال )  ال يزال 815
 الناس بخير ماعجلوا الفطر ( .
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 هذا احلديث متفق على صحته .
ثنا عبداهلل بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب حازم عن سهل قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حد

 بن سعد به . 
وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال أخربنا عبدالعزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن 

 سعد به .
ورواه أبو داود يف سننه من طريق حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن 

 صلى اهلل عليه وسلم قال : ) اليزال هذا الدين ظاهرًا ماعجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى النيب
 يؤخرون ( . 

ورواه الرتمذي من طريق الوليد بن مسلم . عن األوزاعي عن قرة بن عبدالرمحن املعافري عن الزهري 
) أحب عبادي إليَّ  تعاىل : عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال قال اهلل

 . وقد تفرد هبذا احلديث الرتمذي عن الستة .   أعجلهم فطراً (
وهذا اإلسناد معلول فقد قال اإلمام أمحد رمحه اهلل عن قرة منكر احلديث جداً وقال حيىي بن معني 

  أحاديثه .ا ابن عدي رمحه اهلل فقال ال بأس يفـضعيف احلديث وقال أبو زرعة أحاديثه مناكري أم
 قوله ] اليزال الناس بخير [ .

 أي أن اخلري باٍق يف الناس إذا عملوا بالسنة واجتنبوا البدعة ومل يشاهبوا اليهود وال النصارى .
 قوله ] ماعجلوا [ . 

املا هنا مصدرية ظرفية فيكون املعىن اليزال الناس خبري مدة تعجيلهم الفطر واليصح أن تكون نافية 
 ة ظرفية هبا يتضح املعىن ويظهر املراد . بل هي مصدري

واخلرب يدل على مشروعية تعجيل اإلفطار وقد ذهب اجلمهور إىل أنه مستحب غري واجب وجعلوا 
 الصارف يف هذا احلديث جواز الوصال إىل السحر .

 .وقد يقال بوجوب املبادرة إىل اإلفطار ملن مل يرد املواصله حىت اليتشبه باليهود وال النصارى 
واحلديث يدل على مشروعية خمالفة اليهود والنصارى وعلى النهي عن التشبه هبم وأن التشبه هبم 
يذهب شيئاً من اخلريية يف الناس فقد جاء يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل بسند جيد كما قال ذلك شيخ 

عطية عن أيب منيب  اإلسالم يف اإلقتضاء من طريق عبدالرمحن بن ثابت ابن ثوبان قال حدثنا حسان بن
 اجلرشي عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) من تشبه بقوم فهو منهم ( .
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 قال شيخ اإلسالم يف اإلقتضاء وظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم . وأقل أحواله التحرمي .
 قوله ] أحب عبادي إليَّ [ .

عرة وقد تقدم الكالم عن هذه الصفة والرد يدل على إثبات صفة احملبة هلل خالفًا للجهمية واألشا
 على من صرفها أو أحلد فيها . ويدل احلديث أيضاً على استحباب تعجيل الفطر .

ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) ـال : قـ/ وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ق818
 تسحروا فإن في السحور بركة ( . 

 هذا احلديث متفق على صحته .
اري رمحه اهلل حدثنا أدم بن أيب إياس قال حدثنا شعبة عن عبدالعزيز ابن صهيب عن قال البخ

 أنس بن مالك به .
 وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال أخربنا هشيم عن عبدالعزيز ابن صهيب به . 

 قوله ] تسحروا [ . 
حباب عند األئمة األربعة ومجاهري هذا أمر بالسحور بفتح السني وجيوز ضمها وهذا األمر لالست

العلماء سلفًا وخلفاً، وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع على استحباب السحور وكذا نقل هذا اإلمجاع اإلمام 
النووي رمحه اهلل يف شرحه على صحيح اإلمام مسلم وجعلوا الصارف هلذا األمر مواصلة الصحابة رضي 

أخر ومل ينههم النيب صلى اهلل عليه وسلم هني حترمي وإمنا كره  اهلل عنهم فقد واصل الصحابة يومًا ويوماً 
 فعلهم .

والعجيب أن مجاعة من الفقهاء خصوصًا فقهاء الشافعية يرون حترمي الوصال كما سيأيت يف بابه 
 ال ) تسحروا ( . ـه وقـع أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أكد وأمر بـون بوجوب السحور مـع ذلك اليقولـوم

أيضاً يف صحيح اإلمام مسلم من طريق موسى بن ُعَلّي عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن  وجاء
العاص عن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )فصُل مابني صيامنا وصيام أهل الكتاب 

ودة أكلة السحر( فهذا احلديث يدل على أن السحور فيه خمالفة ألهل الكتاب وخمالفتهم غاية مقص
 للشارع .

ويدل اخلرب أيضًا على أن ترك السحور تشبه يف أهل الكتاب وبعض الناس يتساهل يف قضية 
السحور بدعوى أنه اليشتهيه واألوىل يف حق املسلم أال يدع السحور ولو على جرعة لنب خمالفة ألهل 

 الكتاب واتباعاً لسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم .
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 ة ( .قوله ] فإن في السحور برك
هذه الربكة تشمل الدينية وتشمل الدنيوية فمن املصاحل الدينية هنا اتباع السنة وخمالفة أهل الكتاب 
وامتثال األمر وتعظيم ذلك ومن املصاحل الدنيوية التقوى بالسحور على مواصلة الصيام وعدم إهناك البدن 

إال ومصلحته راجحة على مفسدته ، وهناك أيضًا مصاحل أخرى فإن الشارع حكيم ال يُرغُِّب يف شيء 
ورمبا تتعدد مصاحله وتنتفي مفاسده مطلقاً علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله فإن الناس تتفاوت 

 أفهامهم وختتلف مداركهم يف قضية إدراك مصاحل الشريعة وغايتها وحكمها.
ر أحدكم / وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )إذا أفط817

 فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور(. 
رواه اإلمام أمحد والنسائي والرتمذي وابن حبان وابن خزمية واحلاكم كلهم من طريق عاصم األحول 
قال حدثتين حفصة بنت سريين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وقد جاء يف بعض نسخ البلوغ 

 لمان بن عامر.سليمان بن عامر وصوابه س
 ورواه أمحد وابن حبان يف صحيحه من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين به .

وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم ورواه 
النسائي يف السنن الكربى وابن حبان وغريمها من طريق شعبة عن خالد احلذاء عن حفصة بنت سريين 

ان به وهذا إسناد منقطع بني حفصة وسلمان ويتضح هذا بالطرق السابقة والواسطة بينهما عن سلم
الرباب والرباب مل يرو عنها غري حفصة بنت سريين ولكن صحح هلا الرتمذي وغريه فمثلها تستحق 

 وصف الصدق ويرمز حلديثها باحلسن .
اإلمام أمحد وجامع الرتمذي  واحلديث يدل على مشروعية اإلفطار على التمر وقد جاء يف مسند

من طريق عبدالرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 
قال : )كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يفطر على رطبات فإن مل تكن فعلى مترات فإن مل تكن 

 حسوات من ماء( .  حسا
مام الدارقطين رمحه اهلل هذا إسناد صحيح فهذا يدلنا على قال الرتمذي هذا حسن غريب، وقال اإل

فضيلة الفطر على الرطب إن تيسرت وإال فعلى التمر فإن مل يتيسر ال هذا وال هذا فال أقل من أن يفطر 
على ماء قال صلى اهلل عليه وسلم ) فإنه طهور ( وهذا علم من أعالم النبوة فإن املاء يف املعدة مع 

م مفيد هلا ومنظف كما قرر ذلك الطب احلديث وهو موافق ملا قرره وشرعه لنا نيب خلوها من الطعا
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اهلدى صلى اهلل عليه وسلم فقد جاء ديننا احلنيف بطب القلوب وطب األبدان كما أنه جاء بصالح 
ا رمحه الدنيا واآلخرة معاً، فقد ذكر العالمة ابن القيم رمحه اهلل أن للتمر مع الريق مصاحل متعددة ذكر منه

اهلل قتل الدود وتقوية الفم وإعادة اجلسم إىل قوته، وقد قرر الطب احلديث أن الصيام يذهب سكريات 
اجلسم وبالفطر على التمر يستعيد املرء قوته وما فقد من السكريات فحينئٍذ حيضى بقوة ونشاط ألن يف 

ى اهلل عليه وسلم خيص التمر مينات كثرية وهو مقوي للبصر وللمعدة أيضًا فكون النيب صلاتيالتمر ف
لإلفطار فَِلَما يشتمل عليه من غذاء األبدان ومن تقوية األفهام أما اإلفطار على املأكوالت احلارة فإهنا 
تؤثر على املعدة وبعض الناس ال يراعي مصلحة جسمه فيفطر على تلك احلوار اليت رمبا تكون شهية 

حمضة فعلينا  مصلحة السنة الشرع ال يأيت إال خبري وتطبيق ولكنَّ مغبتها ضارة ومصاحلها معدومة واتباع
 منواهلا . على والسري مراعاهتا

/ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال ، 816
فقال رجل من المسلمين : فإنك تواصل يارسول اهلل ؟ فقال : )وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني 

   قيني ( فلمَّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم يومًا ثم رأوا الهالل، فقال : ربي ويس
 (  كالمنكل، لهم حين أبو أن ينتهوا هذا الخبر متفق عليه .  لو تأخر الهالل لزدتكم )

عن أيب قال البخاري رمحه اهلل حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب ابن أيب محزة قال حدثنا الزهري 
 سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة به .

 وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري به .
ورواه مسلم رمحه اهلل من طرق عن أيب هريرة، ورواه البخاري أيضًا من طريق عبدالرزاق عن معمر 

 عن مهام بن منبه عن أيب هريرة به .
أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة به . ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن ورواه من طريق 

 ن أبيه عن عائشة قالت هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال رمحًة هلم ... (  ـروة عـع
 قوله : ] نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال [ .

مينع من ذلك مانع، وقد ذهب إىل حترمي الوصال اإلمام أبو  األصل يف النهي أن يكون للتحرمي مامل
حنيفة ومالك والشافعي وكرهه كراه تنزيه طائفة أخرى منهم عبدالرمحن بن أيب ليلى وأبو اجلوزاء وأخرون 

 . 
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وفصل فيه فقهاء احلنابلة فقالوا املواصلة إىل السحر ال بأس هبا والزيادة على ذلك مكروهة وقال 
 مي .بعضهم بالتحر 

وقد روى اإلمام أبو داود بسند صحيح من طريق عبدالرمحن ابن أيب ليلى قال حدثين بعض 
أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم )هنى عن الوصال واحلجامة للصائم ومل 

مي إذ لو كان النهي حيرمهما إبقاًء على أصحابه( فهذا اخلرب يفيد أن النهي عن الوصال للتنزيه ال للتحر 
 للتحرمي ملا واصل النيب صلى اهلل عليه وسلم بأصحابه يوماً مث يوماً حىت رأوا اهلالل .

وأيضًا لو كان األمر للتحرمي حلسم النيب صلى اهلل عليه وسلم األمر باإلنكار عليهم وملا نكل هبم 
لزبري كان يواصل مخسة عشر ولذلك جاء عن مجاعة من الصحابة أهنم يواصلون حىت أن عبداهلل بن ا

 يوماً . رواه عنه أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ورواته كلهم ثقات .
 قوله ] قالوا يارسول اهلل إنك تواصل [ . 

  }ال ـول اهلل جل وعـظاهر هذا أّن أصحابه كانوا يواصلون إقتداًء بالنيب صلى اهلل عليه وسلم لق
لَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْْلِخَر َوذََكَر     اللََّه َكِثيًرا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ال

 . ) سورة األحزاب ({ ( 21)
ويستفاد من احلديث أيضاً أن ماعمله النيب صلى اهلل عليه وسلم يشرع لنا اإلقتداء به مامل يرد دليل 

 : يف اخلصوصية . وقد قال يف املراقي
 تعميمه في المذهب السني   ومابه قد خوطب النبي 
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 قوله : ] إني لست كهيئتكم [ .
فيه إثبات خصوصية الوصال للنيب صلى اهلل عليه وسلم يدل على ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم  

ده " إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين " وهذا الطعام والشراب ليس حسياً ومن فهم هذا فقد غلط وإمنا مرا
صلى اهلل عليه وسلم ، إن الذي حيصل يل من املعرفة بريب واالشتغال بذكره واملداومة على عبادته يغنيين 

 عن الطعام وعن الشراب .
وقد  قيل إن ظواهر األحاديث وال سيما حديث عائشة تفيد أن النهي عن املواصلة من أجل 

فة من فقهاء احلنابلة وغريهم وجياب عن هذا مينع من الوصال وهذا قول طائ املشقة ومن ال يشق عليه ال
بأنه قد ثبت النهي عن املواصلة ألن من شأن الوصال املشقة وامللل يف العبادة فوقع النهي عن ذلك ملا 

 يرتتب عليه من هذه املضار واهلل أعلم  .
شق ونستفيد من احلديث رأفة النيب صلى اهلل عليه وسلم باألمة حيث هناهم عن الوصال لئال ي

َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص  عليهم، وهذا معىن قول اهلل جل وعال }
 .) سورة التوبة (  { (126َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيٌم )

 قوله ] فواصل بهم يوماً ثم يوماً حتى رأوا الهالل [ . 
ينة على أن النهي يف أول احلديث ليس للتحرمي إذ لو كان النهي للتحرمي ملا نكل هذه اللفظة قر 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم هبم يف احملرمات بل لنهاهم فوجب عليهم حينئذ االمتثال . 
/ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) من لم 816

 به والجهل ، فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه ( .  يدع قول الزور والعلم
هذا احلديث رواه اإلمام البخاري يف صحيحه فقال حدثنا آدم ابن أيب إياس قال حدثنا ابن أيب 

 ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة .
كره دون واحلديث رواه أبو داود يف سننه عن شيخه أمحد بن يونس قال حدثنا ابن أيب ذئب فذ 

قوله و )اجلهل( واملؤلف يقول واللفظ أليب داود وصوابه أن اللفظ للبخاري فقد رواه رمحه اهلل يف كتاب 
 ذكره وعنده واجلهل . ـاألدب من صحيحه فقال حدثنا أمحد بن يونس قال أخربنا ابن أيب ذئب ف

 
 

  قوله ] من لم يدع قول الزور [ .



 كتاب الصيام                          

 

16
- 
 

طلق على الكذب ويطلق على ماهو أعم من الكذب كقول أي من مل يرتك، قول الزور والزور ي
قيل اليشهدون شعانني  {َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر } الباطل والعمل مبقتضاه وقوله جل وعال  

املشركني وال أعيادهم واحلق أن اآلية أعم من هذا والصحيح يف معىن الزور أنه يشمل كل باطل خمالفاً 
سوله صلى اهلل عليه وسلم إال أنه يف الشهادات أخص منه يف غريه فمن يشهد شهادة  لكتاب اهلل وسنة ر 

 كذب فهذا يدخل يف الزور دخوالً أولياً .
 قوله ] والجهل [ . 

زل ) اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو ُأضل أو أزل أو أُزل أو ـأي السفه ويف دعاء اخلروج من املن
و جُيهل عليَّ ( ومن اجلهل اإلساءة إىل اآلخرين والتعرض حلرمات أظلم أو أُظلم ـ الشاهد ـ أو أجهل أ

املؤمنني وليس املراد باجلهل هنا الذي هو ضد العلم فهذا وإن كان مذمومًا إال أنه غري مراد يف احلديث 
 فاملراد باجلهل هنا السفه والوقوع باخلطأ حبق األخرين.

 قوله ] فليس هلل حاجة [ .
يقال يف احلديث يفهم منه أنه إذا ترك قول الزور والعمل به واجلهل فلله فيه هذا ال مفهوم له فال 

 حاجة هذا احلديث المفهوم له ألن اهلل غيٌن عن العباد .
ُتْم اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد )} قال تعاىل :   . ) سورة فاطر ( {(15يَاأَيُـَّها النَّاُس أَنـْ

ىن مطلق من مجيع الوجوه فال حيتاج ربنا جل وعال إىل أحد من عباده وإمنا خلقهم ليعبدوه مل خيلقهم غ
من قلة فيستكثر هبم وال من ضعف فيستنصر هبم وال من وحشة فيستأنس هبم فمن ظن هذا فقد ظن 

يث أن من مل يدع بربه ظن السوء وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر باتفاق أهل العلم فاملعىن إذًا من احلد
قول الزور والعمل به واجلهل فاهلل جل وعال غيٌن عن إمساكه عن الطعام والشراب ألن حقيقة الصوم 
اإلعراض عن حرمات اآلخرين وحفظ اللسان والفرج وليس الصوم جمرد إمساك عن الطعام وعن الشراب  

ا مل يصّل فينامون إىل صالة كما هو صوم الكساىل الذين يسهرون معظم الليل ورمبا صلى الفجر ورمب
الظهر هذا الكيس منهم وإال فبعضهم اليصلون واليستيقظون إال مع غروب الشمس وهذا يف احلقيقة 

 ليس صياماً إمنا هو نوم ولعب وكسل مثل هؤالء مأزورون غري مأجورين . وهؤالء ليس هلل فيهم حاجة .
والنميمة وتتبع عورات املسلمني تنقص  واحلديث يدل على أن قول الزور يدخل يف ذلك . والغيبة

ثواب الصيام والتبطله باتفاق أهل العلم خالفًا البن حزم رمحه اهلل فإنه يرى أن قول الزور واجلهل وسائر 



 كتاب الصيام                          

 

20
- 
 

املعاصي من الغيبة والنميمة وأكل الربا تبطل الصيام وهذا قول مرجوح فال يـُْبِطُل الصياَم إال أشياُء حسية 
 األكل والشرب واجلماع وماعداها فمختلف فيه . خمصوصة جاء النص هبا

/ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : ) كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يُقبل وهو صائم 820
 ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم إلربه ( .

 هذا احلديث متفق على صحته . 
ا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثن

 األسود عن عائشة رضي اهلل عنها .
وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا شجاع بن خملد قال حدثنا حيىي بن أيب زائدة عن األعمش عن 

 مسلم عن مسروق عن عائشة به. 
طريق وقوله زاد مسلم ] يف رمضان [ لفظ اإلمام مسلم )يف شهر الصوم( جاءت هذه الزيادة من 

 زياد بن عالقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة به .
 قولها ] كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقبل وهو صائم [ .

وقد سئلت يف هذا دليل على جواز التقبيل للصائم وأن القبلة التفسد الصيام والتنقص ثوابه 
ه الطحاوي يف شرح املعاين فقالت اتق الفرج  روا عائشة رضي اهلل عنها عما يحل للصائم من إمرأته ؟

 واألثار ورواه عبدالرزاق مبعناه يف املصنف. 
 وصححه احلافظ ابن حجر يف فتح الباري .

وهو دليل على أن الصائم الميتنع عن زوجته إال ماميتنع منها وهي حائض وقد اختلف الفقهاء 
يس مع أصحاب هذا القول رمحهم اهلل يف حكم التقبيل للصائم فبعض العلماء بالغ فقال إنه حمرم ول

دليل سوى قول عائشة ) وكان أملككم إلربه( واإلنسان الذي الميلك إربه رمبا جامع أهله عند ثوران 
 الشهوة .

وقال بعض العلماء بالكراهة ونظري هذا القول قول ابن حزم وبعض علماء الظاهر بأن القبلة يف 
 هنار رمضان مستحبة .

ال تفريط أو إفراط فحديث الباب يدل على اجلواز ليس غري ولكن واحلق التوسط واتباع األدلة ب
من غلب على ظنه أومن علم من نفسه قوة الشهوة فيخاف على نفسه الوقوع باحملظور فعليه باجتناب 
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القبلة من باب فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، وأما من علم من نفسه عدم الوقوع يف 
 للصائم واهلل أعلم . احملظور فالقبلة جائزة

 قولها ] وكان يباشر وهو صائم [ .
احتج هبذا اإلمام ابن خزمية رمحه اهلل على جواز مباشرة املرأة يف الصيام مبا دون الفرج وهذا هو 

 اختيار اإلمام أيب حممد بن حزم رمحه اهلل .
 قولها ] ولكنه كان أملككم إلربه [ .

د احلاجة وقد احتج هبذه اللفظة بعض الفقهاء على منع مباشرة املراد باإلرب هنا الذكر وقيل املرا
الصائم لزوجته ألنه الميلك حاجته ويف احلديث القدسي قال اهلل تعاىل ) يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي ( متفق عليه من حديث أيب هريرة وحقيقة الصيام أن يدع الرجل مالذُه جتاه النساء فقد لوحظ 

ني يتساهلون يف قضية املباشرة أهنم جيامعون يف هنار رمضان ومن جامع يف هنار على بعض الناس ح
رمضان فعليه الكفارة وهي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن مل يستطع فعليه صيام شهرين متتابعني ال فطر بينهما 

 فإن مل يستطع فعليه إطعام ستني مسكيناً .
بي صلى اهلل عليه وسلم )احتجم وهو / وعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما ، أن الن821

 محرم واحتجم وهو صائم(  .
 هذا احلديث من أفراد اإلمام البخاري رمحه اهلل عن اإلمام مسلم .

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا معلى بن أسد قال أخربنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن 
 ابن عباس رضي اهلل عنهما .

ريق عبدالوارث بن سعيد عن أيوب بلفظ )احتجم النيب صلى اهلل ورواه البخاري يف صحيحه من ط
 عليه وسلم وهو صائم ( . 

ورواه النسائي يف السنن الكربى من طريق ابن وهب قال حدثين ابن أيب ذئب عن احلسن بن زيد 
 ن طريق عبد اهلل بن رجاء عن هشام عن عكرمة به .ـعن عكرمة عن ابن عباس به . ورواه النسائي م

اه النسائي يف الكربى من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به واختلف ورو 
فيه على محاد بن زيد فرواه أيضاً عن أيوب عن عكرمة مرسالً وتابعه على إرساله معمر كما عند النسائي 

 وإمساعيل بن ُعلّية كما عند النسائي أيضاً.
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ام احلافظ بن حجر رمحه اهلل وهذا احلديث صحيح ال ومن وصله أوثق ممن أرسله ومن مث قال اإلم
 مرية فيه .

وقد أعله اإلمام أمحد وطائفة من احملدثني فرجح بعضهم إرساله وقال بعضهم الراجح عدم ذكر 
الصوم نص عليه اإلمام أمحد رمحه اهلل يف رواية اخلالل، والصحيح ماذهب إليه البخاري رمحه اهلل من أن 

يف احلديث وأن الصحيح يف اخلرب ترجيح رفعه فقد رفعه وهيب بن خالد وهو ثقة لفظة الصوم حمفوظة 
ثبت أوثق ممن أرسله كابن علّيه ومعمرم وقد توبع وهيب على رفعه تابعه عبدالوارث ومحاد بن زيد يف 
رواية وكذلك توبع أيوب يف روايته عن عكرمة تابعه هشام وغريه واحلديث صحيح . وهو دليل على أن 

امة التفطر الصائم ونظريها أخذ الدم للتحليل وهبذا قال مجهور العلماء وهو مذهب أكابر احلج
 أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .

وقد روى أبو داود يف سننه بسند صحيح من طريق عبدالرمحن بن أيب ليلى قال حدثين بعض 
مة والوصال للصائم ومل حيرمهما إبقاًء أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) أن النيب هنى عن احلجا

 على أصحابه (.
 فهذا احلديث فيه دليل أيضاً على أن احلجامة غري حمرمة للصائم .

ويف البخاري أيضًا من طريق شعبة عن ثابت البناين قال ُسئل أنس بن مالك رضي اهلل عنه أكنتم 
 تكرهون احلجامة للصائم قال ال إال من أجل الضعف .

 عمر حيتجم مراراً فلما رأى أهنا تضعفه ترك هذا واحتجم ليالً.وكان ابن 
رواه عبدالرزاق وغريه وجاء بنحوه عند البخاري معلقاً وسنده صحيح . وروى البخاري يف صحيحه 

 معلقاً عن ُبكري عن أم علقمة قالت : ) كنا حنتجم عند عائشة فال ننهى ( . 
 
 
 
 

 عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم / وعن شداد بن أوس أن النبي صلى اهلل822
 في رمضان . فقال : ) أفطر الحاجم والمحجوم ( .



 كتاب الصيام                          

 

23
- 
 

هذا احلديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده والدارمي وابن حبان يف صحيحه من طريق أيب قالبة عن 
 أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء الرحيب عن شداد بن أوس. 

 ن طريق أيب قالبة عن شداد به .ورواه أبو داود والنسائي م
 وجاء اخلرب أيضاً من طريق أيب قالبة عن األشعث الصنعاين عن شداد به.

وجاء أيضًا من طريق أيب قالبة إال أنه جعله من مسند ثوبان ولذلك تكلم بعض األئمة يف هذا 
اري رمحه اهلل ليس يف احلديث وأعله باإلضطراب قال اإلمام أبو عيسى رمحه اهلل يف كتاب العلل قال البخ

الباب أصح من حديث شداد وثوبان فذكرت له االضطراب فقال كالمها عندي صحيح رواه أبو قالبة 
 عنهما مجيعاً .

 وقد صححه أيضاً علي بن املديين رمحه اهلل .
ويف الباب عن بضعة عشر صحابياً فريى اإلمام أمحد رمحه اهلل أن أصح األحاديث يف هذا حديث 

خديج ويرى علي بن املديين رمحه اهلل أن أصح الطرق طريق ثوبان وشداد فقال رمحه اهلل )ال رافع بن 
 أعلم يف أفطر احلاجم واحملجوم ( حديثاً أصح من هذا . 

واحلديث يدل على أن احلجامة تفطر الصائم ويدل أيضًا أن احلاجم واحملجوم يفطران أيضًا أما 
وأما احملجوم فألن استفراغ الدم من جسم اإلنسان مضعف له احلاجم فرمبا دخل جوفه شٌئ من الدم 

ومنهك ومن مث كان استخراج الدم من البدن إذا كان كثريًا مفطرًا من املفطرات، وهذا مذهب اإلمام 
أمحد رمحه اهلل واختار هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعزى شيخ اإلسالم هذا القول إىل 

يف قول الشيخ رمحه اهلل بأن هذا قول أكثر الفقهاء نظر ظاهر فجماهري العلماء على أن أكثر الفقهاء و 
احلجامة ال تفطر الصائم مطلقًا منهم اإلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو قول عامة الصحابة 

طر وهذا والتابعني بل قال بعض األئمة الكبار ال أعلم أحدًا من الصحابة والتابعني قال بأن احلجامة تف
 قول أنس بن مالك وابن عمر وأيب سعيد اخلدري وغريهم . 

قال البخاري رمحه اهلل حدثنا آدم ابن أيب إياس قال حدثنا شعبة عن ثابت البناين قال سئل أنس 
 بن مالك أكنتم تكرهون احلجامة للصائم قال ال إال من أجل الضعف . 

بن أيب ليلى قال حدثين بعض أصحاب النيب وروى أبو داود يف سننه بسند صحيح عن عبدالرمحن 
صلى اهلل عليه وسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم )هنى عن الوصال واحلجامة للصائم ومل حيرمهما ابقاًء 

 على الصحابة( . 



 كتاب الصيام                          

 

24
- 
 

وروى اإلمام ابن خزمية يف صحيحه من طريق خالد احلذاء عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد 
قال : ) رخص للصائم باحلجامه والقبلة( وهذا سند صحيح إىل أيب سعيد رضي اخلدري رضي اهلل عنه 

اهلل عنه وله حكم املرفوع ألنه ال يرخص أحٌد يف احلجامة والقبلة إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو 
الذي رخص فيهما والرخصة تقابلها العزمية فأفاد هذا نسخ حديث شداد بن أوس السابق وأن احلجامة  
كانت تفطر يف أول األمر مث نسخ األمر باحتجام الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو صائم كما يف 

 البخاري عن ابن عباس كما سبق ذكره .
وحبديث عبدالرمحن ابن أيب ليلى عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ويوضح هذا أيضاً 

 ماذكره املؤلف رمحه اهلل هنا : ) حديث أنس ( .
عن أنس بن مالك قال : ) أو ماكرهت الحجامة للصائم : أن جعفر بن أبي طلب / و 823

احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال : )أفطر هذان( ثم رخص النبي صلى 
 اهلل عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم .

 من طريق عثمان بن أيب شيبة قال : حدثنا خالد بن خملد هذا اخلرب رواه اإلمام الدارقطين رمحه اهلل
 القطواين قال حدثنا عبداهلل بن املثىن عن ثابت البناين عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه به .

 وقال اإلمام الدارقطين رمحه اهلل يف سننه رجاله ثقات وال أعلم له علة .
رب منكر اليصح االحتجاج به وقال عن هذا تعقبه اإلمام ابن عبداهلادي رمحه اهلل فقال هذا خ

اإلسناد بأنه شاذ والسبب يف ذلك أنه مايعرف يف دواوين اإلسالم املعروفة كمسند اإلمام أمحد 
والصحيحني والسنن األربعة وموطأ مالك ومصنف ابن أيب شيبة وإمنا تفرد به اإلمام الدارقطين رمحه اهلل، 

لد القطواين وذلك أنه يتفرد عن الثقات، وكذلك تكلم يف عبداهلل مث إنه أيضًا قد تكلم يف خالد بن خم
بن املثىن فإنه وإن كان من رجال الصحيحني إال أنه قد يهم وأصحاب ثابت البناين الكبار مل يذكروا 

 هذا اخلرب .
 وأيضًا يقال لو كان مثل هذا اخلرب ثابتًا واألمة حتتاج إليه جلاء من غري وجه ولكن عنه عندما سبق

ذكره من األخبار على كون احلجامة يف حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم يف هنار رمضان ال يفطر 
 مطلقاً سواء كان كثرياً أوقليالً وسواء كان عمداً أم سهواً احلكم واحد واهلل أعلم . 

/ وعن عائشة رضي اهلل عنها ، ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم اكتحل في رمضان ، 824
 صائم ( . وهو 
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هذا اخلرب رواه اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل من طريق بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي سعيد بن 
عبداجلبار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها. وهذا خرب منكر الزبيدي قال عنه علٌي 

 ذبه .بن املديين ليس بشئ وقال اإلمام النسائي ضعيف احلديث وكان جرير يك
وكذلك اهتمه بالكذب احلاكم أبو أمحد . وهذا اخلرب من أفراد ابن ماجه وأفراد ابن ماجه فيها 

 مقال  يف الغالب . 
وروى الرتمذي من طريق أيب عاتكه عن أنس رضي اهلل عنه قال جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل 

م قال نعم ( وقد ضعفه الرتمذي من عليه وسلم فقال يارسول اهلل ) إن عيين تشتكي أفكتحل وأنا صائ
 أجل أيب عاتكه وقال رمحه اهلل تعاىل واليصح يف الباب شيء . 

 وكذا قال اإلمام أمحد والبخاري وغريمها .
وجاء عند أيب داود أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف اإلمثد ليتقه الصائم . قال أبو داود رمحه 

 منكر .اهلل قال يل حيىي بن معني هذا خرب 
وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف الكحل للصائم : فذهب إىل منعه اإلمام سفيان وإسحاق 
وأمحد رمحهم اهلل ولكنهم مل يذكروا دلياًل صحيحًا يف هذا الباب والعني ليست منفذًا للمعدة ولذلك 

ري حاجة وسواء ذهب أكثر أهل العلم إىل أن الكحل اليفطر الصائم مطلقًا سواء اكتحل للحاجة أولغ
اكتحل يف صيام النفل أم بصيام الفرض وهبذا قال اإلمام أمحد يف رواية عنه، وهو مذهب عامة التابعني 
وأكابر العلماء فقد روى أبو داود يف سننه عن األعمش رضي اهلل عنه وهو أحد أئمة التابعني أنه قال : 

قل لقول أكابر أهل العلم من التابعني ومن ) ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم ( وهذا ن
بعدهم ممن أدرك األعمش بأهنم اليكرهون الكحل للصائم، والسبب يف هذا أنه مل يثبت عن النيب صلى 

 . أولا اهلل عليه وسلم مبنع الكحل شيء هذا 
ل مفطراً أن األصل الرباءة األصلية والصيام من شرائع أهل اإلسالم الظاهرة فلو  كان الكح :ثانياا  

 لبينه النيب صلى اهلل عليه وسلم بياناً عاماً يعلمه العام فضالً من اخلاص.
أن العني ليست منفذاً للمعدة كاألنف أما كون اإلنسان إذا اكتحل يشعر بالطعم يف احللق  : ثالثاا 

بالطعم يف  فهذا ال يدل على أن العني منفذ للمعدة فلو أن امراًء وطأ بقدمه حنظاًل وتركه بقدمه لشعر
حلقه وهل يدل هذا على أن وطأ احلنظل يفطر كال فوجود الطعم باحللق ليس مفطرًا الذي يفطر هو 
األكل والشرب ومايقوم مقامهما أما الكحل والطيب وما شاهبهما فال تفطر الصائم ألنه البد من دليل 
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نقول بأن هذا يفطر بدون دليل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم واألصل الرباءة األصلية فال حيق لنا أن 
وليس هذا خاصًا بالكحل بل بكل مامير بنا مما يذكره بعض الفقهاء مفطرًا علينا أن نبحث عن الدليل 

 وننظر يف صحته أيضاً فرمبا كان الدليل ضعيفاً أوموضوعاً أوكانت احلجة غري مستقيمة .
 واخلالصة أن الكحل اليفطر مطلقاً واهلل أعلم .

ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) من نسي ـال : قـبي هريرة رضي اهلل عنه ق/ وعن أ825
 ذا الخبر متفق عليه .ـوهو صائم ، فأكل أوشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه اهلل وسقاه ( . ه

قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام عن حممد بن 
 عن أيب هريرة به . سريين

وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا عمرو بن حممد الناقد قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام 
 عن حممد بن سريين عن أيب هريرة .

قوله وللحاكم ورواه أيضًا ابن خزمية يف صحيحه وابن حبان يف الصحيح أيضًا كلهم من طريق 
نا حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة رضي حممد بن عبداهلل األنصاري قال حدث

 اهلل عنه به .
ويف حممد بن عمرو كالم يسري فقد تكلم فيه بعض أهل احلديث من قبل حفظه وحديثه على 

 الصحيح مقبول ومن قبل األحاديث احلسنة مامل خيالف .
 
 

 قوله ] من نسي وهو صائم ، فأكل أوشرب [ .
ى أنَّ األكل والشرب يف هنار رمضان نسيانًا اليفطر وهبذا قال مجهور العلماء احلديث دليل عل

منهم أبو حنيفة والشافعي وأمحد خالفًا ملالك، وقد أحلق اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه اجلماع 
طر من أفباألكل والشرب فمن جامع ناسيًا فال قضاء عليه وال كفارة يؤيد مذهب اإلمام أمحد رواية ] 

[ فلفظة أفطر تشمل األكل والشرب واجلماع وسائر املفطرات وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن ناسيًا 
 . ) البقرة ( {رَبَـَّنا الَ تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا} تيمية رمحه اهلل وقد قال تعاىل : 
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: )قد فعلٌت( فمن رمحة اهلل وجاء يف صحيح اإلمام مسلم من حديث ابن عباس : قال اهلل تعاىل 
جل وعال على عباده أن من أكل ناسيًا أوشرب أوجامع أنه الكفارة عليه والقضاء بل صومه صحيح 

 لقوله صلى اهلل عليه وسلم )فليتم صومه فإمنا أطعمه اهلل وسقاه( .
 وهل جيب تنبيه من أكل أوشرب ناسياً . يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم.

} أهل العلم جيب تنبيهه ألن هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر واهلل يقول :  ال بعضـفق
ْثِم  ويف صحيح اإلمام مسلم من حديث  .) سورة املائدة (  {َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 ده ( .أيب سعيداً مرفوعاً ) من رأى منكم منكراً فليغريه بي
 وهذا اآلكل أو الشارب ناسياً قد فعل منكراً بالنسبة لنا فلزم اإلنكار عليه.

وقال بعض أهل العلم إنه الجيب تنبيهه ألنك تعلم علم اليقني أنه أكل أوشرب نسياناً ومل يرتكب 
 أظهر.ق األنكار وهذا ـه فلك حينئذ حـم تعلم صيامـحينئذ منكراً وإمنا أطعمه اهلل وسقاه أما إذا ل

 
 
 
 
 
 
 
 

/ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) من ذرعه 828
 القيء فال قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ( . 

هذا احلديث رواه اخلمسة وغريهم من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن 
 سريين عن أيب هريرة .

حه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وذلك بعتبار أن رواته كلهم ثقات ولكّن اخلرب معلول وقد صح
واليلزم من ثوثيق الرواة تصحيح اإلنساد فقد أعله أكابر احملدثني منهم اإلمام أمحد والبخاري والرتمذي 

وهذا قول أكثر  وقال اإلمام الدارمي رمحه اهلل يف سننه قال عيسى زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه
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احملدثني وقد ضعفه البخاري يف صحيحه مبا رواه معلقاً بسند صحيح عن أيب هريرة رضي اهلل عنه موقوفاً 
 أنه قال ) من قاء فال فطر عليه إمنا خيرج وال يوجل ( .

ر فلو كان اخلرب حمفوظًا عند أيب هريرة مل خيالفه ومل يفت خبالفه والقاعدة عند أيب هريرة ) أن الفط
مما دخل ال مما خرج ( وقد ذكر البخاري يف صحيحه معلقًا عن ابن عباس أنه قال ) الفطر مما دخل ال 
مما خرج ( وهذا مذهب عكرمة وسعيد وهو قول للمالكية فعلى هذا القول يصبح القيء غري مفطر سواء  

م يبني أن القيء مفطر ولو  كان عمداً أوسهواً  أونسيانًا ألنه مل يثبت دليل عن النيب صلى اهلل عليه وسل
كان القيء مفطرًا لبينه النيب صلى اهلل عليه وسلم بيانًا عاما يعلمه العام قبل اخلاص ألن هذا احلكم مما 

 حتتاجه األمة .
وقد ذكر بعض أهل العلم أن القيء عمداً يفطر باإلمجاع وهذا ذهول من قائله فقد ذهب مجع من 

يفطر مطلقاً منهم أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد والبخاري ومجع أكابر أهل العلم إىل أن القيء ال
 من فقهاء املالكية وهو الصحيح .

والقائلون بأن القيء مفطر يعتمدون على حديث الباب ويعتمدون على حديث )قاء فأفطر( وهذا 
لى اإلجياب، احلديث فيه نظر فقد جاء بلفظ ] قاء فتوضأ [ ولو فرضنا صحته فهذا جمرد فعل اليدل ع

 وأما حديث الباب فهو ضعيف .
وقالوا أيضًا بأن استفراغ الطعام من البدن ينهك اجلسم ويضعفه فكان الفطر أوىل فإن احلجامة ملا  
كانت تضعف البدن وتنهكه صارت مفطرة ويف هذا نظر أيضاً فإن التعب ينهك البدن هل يكون مفطراً 

لصائم كما هو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعني ومن أما قضية احلجامة فقد سبق أهنا التفطر ا
 جاء بعدهم.
/ وعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل تعالى عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 827

خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من 
ليه، فشرب، ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام . فقال : اء فرفعه حتى نظر الناس إـم

 ) أولئك العصاة ، أولئك العصاة ( .
حديث جابر رواه اإلمام مسلم يف صحيحه فقال : حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبدالوهاب 

 ابن عبداجمليد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبداهلل.



 كتاب الصيام                          

 

26
- 
 

: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإمنا ينتظرون فيما فعلت . فدعا بقدح  قوله ويف لفظ فقيل له
 من ماء بعد العصر فشرب . 

هذه الرواية رواها مسلم يف صحيحه من طريق الدراوردي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر به 
 ولكن ليس عند مسلم )فشرب( .

 ق عن جعفر بن حممد به.واخلرب رواه الشافعي واحلميدي والرتمذي والنسائي من طر 
 قوله ] كراع الغميم [ . 

كراع بضم الكاف وفتح الراء وهو طرف الشيء، والغميم وادي بني مكة واملدينة يطل طرفه على 
 البحر األمحر . 

وهذا احلديث قد احتج به من يرى منع الصيام يف السفر ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد صام 
كراع الغميم وذلك بعد العصر قيل له يارسول هلل إن الناس قد شق عليهم   وصام معه أصحابه فلما بلغ

ه فقيل له ـالصيام فدعا بقدح ورفعه حىت ينظر الناس إليه ويقتدوا بفعله فشرب وشرب معه ثلة من أصحاب
أولئك العصاة بعد هذا إن بعض الناس قد صام فغضب النيب صلى اهلل عليه وسلم حينئذ مث قال : ) 

( ويف هذا االحتجاج نظر فإن هذا اخلري اليدل على منع الصيام يف السفر مطلقاً إمنا مينع لعصاةأولئك ا
.. ( فألهنم أولئك العصاة ون النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ) ـه وأما كـمن الصيام من يشق عليه وينهك

هبذا اخلرب على جواز  مل يبادروا باالمتثال مع كون الصيام قد أرهقهم وأتعبهم ولذلك يصح االحتجاج
الصيام يف السفر ملن اليشق عليه ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد صام إىل وقت العصر وصام معه 
أصحابه وقد جاء يف مسلم من طريق قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال غزونا 

ان فمنَّا من صام ومنا من أفطر فلم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )لستَّ عشرة مضت من رمض
 يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم ( . 

ويف احلديث دليل أيضًا على أن من يشق عليه الصيام يف السفر جيب عليه الفطر وحيرم حينئذ يف 
 حقه الصيام .

 وهل يصح الصيام مع اإلثم أم ال الصحيح أن الصيام صحيح ويأثم بذلك .
يث دليل على رفق النيب صلى اهلل عليه وسلم بأمته ورمحته هبم وشفقته عليهم حيث أفطر ويف احلد

 صلى اهلل عليه وسلم بعد العصر لكون الصيام قد شق عليهم.
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/ وعن حمزة بن عمرو اْلسلمي رضي اهلل عنه أنه قال : يارسول اهلل، إني أجد فّي قوة 826
ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) هي رخصة من على الصيام في السفر . فهل علي جناح ؟ فقا

 اهلل ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ( .
هذا اخلرب رواه مسلم رمحة اهلل عليه قال حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد األيلي قال حدثنا ابن 

زة بن عمرو األسلمي ... وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب األسود عن عروة عن أيب مراوح عن مح
 احلديث .

ورواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها أنَّ محزة بن 
عمرو األسلمي قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم يارسول اهلل أأصوم يف السفر وكان كثري الصيام فقال 

 . صلى اهلل عليه وسلم ) إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ( 
واحلديث دليل على ختيري املسافر بني الصيام والفطر إال أن الفطر أفضل لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 ) هي رخصة فمن أخذ هبا فحسن ( وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل .
ويستدل هلم أيضًا حبديث ابن عمر عند اإلمام أمحد وصححه ابن خزمية من طريق عمارة بن غزية 

ن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) إن اهلل حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن عن نافع عن اب
 تؤتى معصيته ( . 

وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف هذه املسألة على مذاهب كثرية أذكر أمهها على وجه االختصار 
. 

 حترمي الصوم يف السفر مطلقاً ومن صام فعليه القضاء . : المذهب األول
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر } مذهب مجاعة من أهل الظاهر لقول اهلل جل وعال  وهذا

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ   . ) البقرة ( {  َفِعدَّ
قالوا دلت هذه اآلية على وجوب القضاء على املسافر ومل يذكر اهلل تعاىل اإلفطار بينما قدر مجهور 

 ن منكم  مريضاً  أوعلى سفر فأفطر العلماء اآلية ) فمن كا
وسياق اآليات يدل على هذا أما أهل الظاهر فقالوا إن صام يف السفر فعليه القضاء ألن الفطر 

 يلزمه .
( واستدلوا أيضًا حبديث  أولئك العصاة أولئك العصاةواستدلوا أيضًا حبديث جابر السابق ) 

 ( .  ليس من البر الصيام في السفرال ) جابر يف الصحيحن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق
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عكس هذا املذهب أن الصيام واجب يف السفر فال جيوز الفطر يف السفر  : المذهب الثاني
 إال عند املشقة .

 جتويز األمرين إال أن الصيام أفضل من الفطر . : المذهب الثالث
عن مجهور العلماء  وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي وذكره ابن حجر يف فتح الباري

 ورجحه .
وقد استدل أصحاب هذه القول بأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يصوم يف السفر وأن 

 عبداهلل بن رواحه كان يصوم يف السفر وأن أنس بن مالك كان يصوم يف السفر . 
 واستدلوا أيضاً حبديث الباب .

النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ذلك محزة  فلو كان الصيام يف السفر مكروهاً أوخالف األوىل ألرشد
 األسلمي .

 جتويز األمرين إال أن الفطر أفضل .  : المذهب الرابع
 وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل وقد تقدم .

املذهب اخلامس : أن يفعل املسافر ماهو األرفق به فإن كان الصيام أرفق به واليشق عليه بل لو 
بعد فالصيام حينئذ أرفق حبقه وإن كان الصيام يشق عليه أويضعفه عن  أفطر لشق عليه القضاء فيما

 بعض العبادات املهمة فالفطر يف حقه أفضل.
ذا مذهب أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل واختار هذا القول اإلمام ابن املنذر رمحه اهلل ـوه

. 
 وهذا املذهب أعدل املذاهب وبه حيصل اجلمع بني األدلة .

وأما إن كان الصيام يشق عليه وصام فهذا الجيوز وعليه ينزل حديث )ليس من الرب الصيام يف 
 السفر( وحديث ) أولئك العصاة أولئك العصاة ( . 

وأما إذا مل جيد مشقه فعليه ينزل صيام النيب صلى اهلل عليه وسلم وصيام  محزة بن عمرو األسلمي 
من حديث أيب النظر عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل  وصيام أنس وقد روى مسلم يف صحيحه أيضاً 

عنه قال خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) يف غزوة يف رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر فال 
 جيد الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم ( .
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ليه وسلم فعلم جواز والسبب يف هذا أهنم الجيدون مشقة يف الصيام ومل ينكر عليهم صلى اهلل ع
 الصيام يف السفر ملن اليشق عليه بل رمبا يكون أفضل من الفطر على حسب التفصيل السابق .

/ وعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما قال : رخص للشيخ الكبير )أن يفطر ويطعم 826
 عن كل يوم مسكيناً ، وال قضاء عليه ( . 

 اكم من طريق خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس به .ـحلر ابن عباس رواه اإلمام الدارقطين واـأث
قال الدارقطين يف سننه وهذا إسناد صحيح وقال احلاكم يف املستدرك وهذا حديث صحيح على 

 شرط البخاري ومل خيرجاه .
وقد روى الدارقطين وغريه من طريق سعيد وهشام عن قتادة أن أنس بن مالك حني كرب أفطر وأمر 

وا عن كل يوم مسكينا . قال هشام يف حديثه : فأطعم ثالثني مسكيناً وروى أبو عبيد يف أهله أن يطعم
الناسخ عن عبداهلل بن صاحل عن الليث عن حيىي بن سعيد يف ذلك قال : يطعم كل يوم ُمّداً من حنطة 

يث قال قال ذلك أبو بكر ابن حممد بن عمرو بن حزم عن أشياخ األنصار قال أبو صاحل وهو قول الل
قال أبو عبيد وكذلك قول مالك حدثنيه عنه ابن بكري وابن أيب مرمي وقد يلحق هبؤالء أهل العطاش 

 الذين خياف عليهم منه املوت . 
} وعلى الذين ويف صحيح البخاري من حديث عمرو بن دينار عن عطاء أنه مسع ابن عباس يقرأ 

يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية اليستطيعان  قال ليست مبنسوخه إمنا هيُيطّوقونه فدية طعام مسكين { 
أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكيناً". فالكبري الذي ال يستطيع الصوم ويف حكمه املريض الذي ال 
يُرجئ برؤه يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً ولو أطعم ثالثني مسكيناً يف جفنة أجزأ وقد فعله أنس 

. وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل وغريه أنه اليصار إىل اإلطعام إال عند اليأس رضي اهلل عنه رواه الدارقطين 
من القضاء، وأما املريض الذي يُرجى برؤه فال فدية عليه فإذا قدر على الصوم لزمه وجوبًا لقوله تعاىل : 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر  } ضي اهلل عنهما وهي أنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس ر مسألة مهمة بقيت { َفِعدَّ
أهنما قاال يف املرضع واحلامل يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا وال قضاء عليهما رواه الدارقطين 

ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } وصححه فظاهر هذا خيالف ظاهر قول اهلل تعاىل   { َفِعدَّ
ضع فذهب األئمة واجلواب أن العلماء رمحهم اهلل خمتلفون يف قضية القضاء يف حق احلامل واملر 

األربعة إىل أهنما يقضيان احلاقًا هلما باملسافر واملريض فقد دلت اآلية السابقة على وجوب القضاء على 
املريض واملسافر وهذا مما أمجع عليه أهل العلم رمحهم اهلل ولكن اختلفوا يف احلامل واملرضع فأحلقهما 
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والصيام فرض على اجلميع فال يسقط إال عن الذي  األئمة األربعة باملريض واملسافر فهم مبنزلة واحدة
اليطيق فحينئٍذ يعدل إىل الفدية وماثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهما أهنما قاال ال قضاء 
عليهما ميكن أن يكون اجتهادًا منهما وميكن أن يكون عن أمر توقيفي ألن ابن عباس فسر آية البقرة 

ة فكأنه رمحه اهلل يرى خصوصيتها باملريض واملسافر وال يبعد أن يقال الجمال بالشيخ الكبري واملرأة الكبري 
لالجتهاد يف هذه القضية وكيف يتفق صحابيان فقيهان على هذا األمر إال عن أمر توقيفي، وقول 
اجلمهور أحوط فاألوىل للحامل واملرضع إذا أفطرتا أن تقضيا ألن الصيام فرض ثالثني يومًا أوتسعاً 

ن فيجب أداء هذا بيقني فال يرتك ألمر مظنون وأما اإلطعام فال جيب على القول الراجح إذا قضتا وعشري
 وإمنا يلزم عند عدم القضاء . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال : 830
ت على امرأتي في رمضان . فقال : هل تجد ) هلكت يارسول اهلل . قال : وما أهلكك ؟ قال وقع

ما تعتق رقبة ؟ قال : ال . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : ال قال : فهل 
تجد ماتطعم ستين مسكيناً ؟ قال : ال ، ثم جلس ، فأتي النبي صلى اهلل عليه وسلم بعرق فيه تمر 

ا بين ال بتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك فقال )تصدق بهذا( فقال : أعلى أفقر منا ؟ فم
 النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : )اذهب فأطعمه أهلك ( .

 هذا احلديث متفق على صحته .
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قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن محيد بن 
 عبدالرمحن عن أيب هريرة به .

ال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر ابن أيب شيبة وزهري بن حرب وابن منري  وق
 كلهم عن ابن عيينة .

 قال حيىي أخبارنا سفيان ابن عيينة عن الزهري به .
واحلديث رواه عن الزهري مجع كثري يتجاوزون أربعني نفساً كما أشار إىل هذا ابن القيم رمحه اهلل يف 

 السنن كلهم رواه عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن بنحو ماذكر . هتذيب
خالفهم هشام بن سعد كما عند أيب داود فرواه عن الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب 

( أي مكان ما أفطرت وهذه الزيادة طعن فيها أكابر احلفاظ وهو احلق فال  وصم يوماً هريرة وزاد ) 
عن عامل بشذوذها ونكارهتا فأصحاب الزهري الكبار منهم مالك وابن عيينة يرتاب طالب علم فضاًل 

وابن جريج وشعيب ومعمر والليث وعقيل بن خالد هؤالء حفاظ احلديث يروون هذا اخلرب عن الزهري 
بدون ماذكره هشام بن سعد ولو كان ابن سعد ثقة حلكم على الرواية بالنكاره فكيف وهو سيء احلفظ 

 ن اليعتد به .ـفيه اإلمام أمحد ومجاعة من احلفاظ، وقد تابعه على هذه الرواية م أيضاً فقد طعن
 قوله ] هلكت [ . 

احتج هبذه الرواية مجاعة من أهل العلم على أنه  كان متعمد اجلماع وهذا قول مجاهري العلماء، 
مة للعامد وغريه ويف هذا وقد ذهب أمحد يف رواية وبعض املالكية إىل أن الكفارة املوجودة هبذا اخلرب الز 

نظر ألن يف احلديث قرائن تدل على أنه متعمد وأما الناسي أو اجلاهل فاحلق أنه ال كفارة عليه كما هو 
قول اجلمهور واختار هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وهذا اختيار احلافظ ابن حجر قال ابن القيم 

سيانًا فمن شرب أو أكل ناسيًا فال قضاء وال كفارة عليه  ألن اجلماع كما سبق مبنزلة األكل والشرب ن
 كما سبق تقريره .

 قوله ] وقعت على أهلي [ .
هذا الوقاع وقع يف رمضان وال تلزم الكفارة إال ملن واقع يف رمضان خاصة فلو أن أمرأ واقع يف 

تلزم الكفارة إال ملن  قضاء رمضان فال تلزمه كفارة وكذلك لو واقع يف صيام نفل أو نذر أوغري ذلك فال
واقع يف هنار رمضان وذلك حلرمة الشهر ويشرتط يف إجياب الكفارة أن يطأ يف الفرج ولو وطأ عن طريق 

 الزنا أعاذنا اهلل وإياكم من ذلك لوجبت عليه الكفارة أيضاً .
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 قوله ] هل تجد ماتعتق رقبة ؟ [ .
ار ابن القيم رمحه اهلل وذهبت طائفة من هذه الكفارة على الرتتيب عند أكثر أهل العلم وهو اختي

 أهل العلم إىل أهنا على التخيري، والقول األول أظهر .
( أنه اليشرتط  هل تجد ماتعتق رقبة) صلى اهلل عليه وسلم وقد قال أبو حنيفة رمحه اهلل على قوله 

ستفيد من اطالقه العموم اإلميان يف هذه الرقبة ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يقل مؤمنة فلما أطلق ا
. وخالفه يف ذلك اجلمهور فقالوا الجتزئ إال املؤمنة واختار هذا ابن القيم رمحه اهلل، وقد احلق اجلمهور 

 رقبة اجملامع يف رمضان ورقبة املظاهر برقبة القاتل وهذا مبين على قاعدة محل املطلق على املقيد .
 ى والصحيح يف هذه القضية أن املطلق الحيمل عل

 املقيد إال مع احتاد احلكم والسبب وإىل هذا أشار يف املراقي فقال :
 إن فيهما احتد حكم والسبب  ومحل مطلق على ذاك وجب 

 قوله : ] قال : ال [ .
يف هذا دليل على أّن من مل يستطع عتق الرقبة لزمه شيء آخر أال وهو الصيام فيصوم شهرين 

مرض وغريه فإن أفطر لغري عذر لزمه اإلعادة من جديد عند أكثر متتابعني ال يفطر بينهما إال لعذر ك
 أهل العلم كما هو قول احلنابلة والشافعية واملالكية وقد ذكره بعض أهل العلم إمجاعاً .

 
 

 قوله : ] قال : ال [ . 
أي ال استطيع أن أصوم شهرين متتابعني ويف رواية ) وهل فعل يب مافعل إال الصيام ( ظاهر هذه 

 واية أن هذا الرجل فيه شبق وهو من اليستطيع مالك شهوته.الر 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم ستني مسكينًا حني عجز عن العتق وعن 
الصيام انتقل معه صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلطعام فقال الرجل : ال أي ال استطيع ظاهُر هذا أن الرجل  

 أن الكفارة على الرتتيب وليست على التخيري ففي هذا املقطع فوائد منها : كان فقرياً وظاهر احلديث 
واحلديث ساكت عن حكم املرأة فقيل إهنا مكرهة وقيل ال كفارة عليها أصاًل كما هو مروي عن 
األوزاعي ومجاعة ويف هذا نظر فقد سكت احلديث عن حكمها ألهنا مل تسأل واحلكم متعلق بالسائل 

ذه القضية أن املرأة كالرجل إذا علم أهنا عاملة باحلكم ومل يكرهها فعليها الكفارة ككفارة احلق يف ه لتبني
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الرجل ألن النساء شقائق الرجال إال بدليل وهذا قول اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأكثر العلماء وهو 
 احلق .

هبذا بعض أهل ومن فوائد احلديث أيضًا سقوط الكفارة عمن مل يستطع وهل تتعلق بذمته قال 
العلم واحلق أهنا تسقط مطلقاً إذا مل جيد يف احلال ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسقطها ومل يبني له أهنا 

 متعلقة بذمته وتأخري البيان عن وقت احلاجة الجيوز .
 قوله : ] فأتي النبي صلى اهلل عليه وسلم بعرق فيه تمر [ .

نبي صلى اهلل عليه وسلم خذ هذا وتصدق به فقال : أعلى الالَعَرق هو املكتل الواسع فقال له 
؟ يف هذا دليل على جواز اإلخبار عن حالته فال مانع من كون اإلنسان خيرب عن حالته أنه أفقر منا 

وتأخير البيان عن وقت الحاجة فقري إذ لو كان القول غلطًا أومنكراً لبينه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 اليجوز .

 ا بين البتيها أهل بيت أحوج إليه منا [ .قوله ] فم
ويف رواية فواهلل مابني إخل فيه دليل على جواز احللف بدون استحالف ألن النيب صلى اهلل عليه 
وسلم أقره على حلفه بل ضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم وفيه حسن خلق النيب صلى اهلل عليه وسلم 

. 
 وفيه جواز الضحك مبثل هذه األمور .

 ه ] ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك [ .قول
استشكل هذا بعض الفقهاء فقالوا كيف يأمره الرسول صلى اهلل عليه وسلم يطعم أهله وهو كفارة 
واجبه فقال بعض أهل العلم هذا دليل على أن الكفارة مستحبة إذ لو كانت واجبة ما أمره بأن يطعم 

 أهله ويف هذا القول نظٌر بني .
إن هذا العرق من التمر ليس كفارة عنه إمنا هي صدقة وقالت طائفة ثالثة  وقالت طائفة أخرى

المانع من األكل من الكفارات الواجبه إمنا مينع املرء مبا خصه الدليل وإال فاألصل أن املرء يأكل من  
 كفارته، وقيل غري ذلك .

 لم بأكل هذه الكفارة .واحلق يف القضية أن الرجل ملا كان فقرياً أذن له النيب صلى اهلل عليه وس
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وقد قال بعض أهل العلم إنه خاص هبذا الرجل واحلق العموم فمن اتصف مبثل وصف هذا الرجل 
فال مانع أن يأكل من هذه الكفارة بشرط أن يكون قد أُعطى هذه الكفارة أما إذا كان خيرجها من ماله 

 فال يأكل منها بل يوصلها إىل مستحقيها .
ئد أخرى كثرية ويظهر من احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد سكت ويف احلديث أيضًا فوا

عن قضية القضاء وقد بينت فيما تقدم أن رواية األمر بالقضاء منكرة وقد اختلف الفقهاء يف هذه 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخَر } القضية فذهب األئمة األربعة إىل وجوب القضاء لقول اهلل  ى وأنه ال يصدق عل{ َفِعدَّ

 هذا الرجل أنه صام شهراً إال بقضاء ما أفطر فيه .
وذهب ابن حزم إىل عدم لزوم القضاء فمن أفطر متعمدًا فال قضاء عليه وهذا من باب التغليظ 
والزجر وليس من باب التخفيف وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وقد رد هذا القول اإلمام 

 من األقوال الشاذة وانتصر لوجوب القضاء وهذا أحوط والعلم عند اهلل . ابن عبدالرب رمحه اهلل وجعله
 
 
 
 
 
 

/ وعن عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم )كان يصبح 831
 جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم( .

ابن أيب محزة هذا احلديث رواه البخاري يف صحيحه فقال : حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب 
 عن الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما .

وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أيب بكر 
ه مسلم أيضًا من طريق بن عبدالرمحن عن عائشة وأم سلمة . ومل يذكر يف هذا اإلسناد عن أبيه وروا

 الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلارث عن أبيه . 
واحلديث يدل على صحة صيام من أصبح جنبًا ولو مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر فليس هناك 
ارتباط بني الغسل قبل طلوع الفجر وبني الصيام ومبنزلة اجلنب احلائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر 
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مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر وكذلك النفساء وأهنا مبنزلة احلائض واجلنب، وهذه  يصح صومها ولو
املسألة وقع هبا خالف يف صدر األمة األول وذلك أن أبا هريرة رضي اهلل عنه حيدث عن النيب صلى اهلل 

ال الشعيب ( رواه اإلمام أمحد وغريه وبه ق إذا أصبح أحدكم جنباً فال يصم يومهعليه وسلم أنه قال : ) 
وطائفة قليلة من الفقهاء، مث إن أبا هريرة رضي اهلل عنه حني ُسئل عن هذا احلديث هل مسعته من النيب 
صلى اهلل عليه وسلم قال مسعته من الفضل. واحلديث ترك العمل به أكابر العلماء من الصحابة والتابعني 

 سلمة السابق .واألئمة األربعة فقالت طائفة بأنه منسوخ حبديثي عائشة وأم 
 وقالت طائفة أخرى بأنه يفطر يوماً استحباباً ال إجياباً .

وقال البخاري رمحه اهلل يف صحيحه حني ذكر حديث أيب هريرة وقبله حديث عائشة وأم سلمة 
 واألول أسند كأنه رمحه اهلل يشري إىل تقدمي حديث عائشة وأم سلمة . وهذا هو احلق . 

ستقر إمجاع املسلمني على أن من أصبح جنبًا وقد نوى الصيام قبل وقد اندرس اخلالف األول وا
 الفجر أن صومه صحيح ولو مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر، ومبنزلة اجلنب احلائض والنفساء .

وقد استدل حبديث الباب طائفة من أهل العلم على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان الحيتلم 
( وهذا  يصبح جنبًا من غير إحتالم د جاء يف بعض طرق احلديث )ألن اإلحتالم من الشيطان، وق

 مذهب ابن عباس رضي اهلل عنهما .
وقد استدل باحلديث نفسه أيضًا طائفة أخرى على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيتلم وإال 

متيزا بني مجاعه مل يكن لقول عائشة وأم سلمة ) من غري احتالم ( معىن إذا كان الحيتلم فقد أرادتا أن 
وبني احتالمه ولذلك قالت طائفة قليلة يف صدر األمة األول بالتفريق بني من أصبح جنباً فهذا من فعله 
وبني من أصبح حمتلمًا واحلق أنه الفرق بني من أصبح جنبًا وبني من أصبح حمتلمًا فيتم صومه والقضاء 

 اليوم إذا مل يغتسل إال بعد طلوع الصبح . عليه والكفارة بل واليستحب على القول الراجح قضاء هذا
واحلق أن النيب صلى اهلل عليه وسلم الحيتلم ألن اإلحتالم من الشيطان والنيب صلى اهلل عليه وسلم 

 معصوم من الشيطان فال يأمره إال خبري .
من مات وعليه  / وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : )832

 ( . .متفق عليه  م عنه وليهصيام صا
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قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا حممد بن خالد قال حدثنا حممد بن موسى بن أعني قال 
حدثنا أيب عن عمرو بن احلارث عن عبيداهلل بن أيب جعفر أن حممد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبري 

 عن عائشة رضي اهلل عنها به .
حدثنا هارون بن سعيد األيلي وأمحد بن عيسى قاال حدثنا ابن وهب وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل 
 قال خربنا عمرو بن احلارث به .

ويف الباب ماجاء يف الصحيحني من طريق مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي 
يت وعليها اهلل عنهما قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال : يارسول اهلل إن أمي قد توف

صيام شهر أفأقضيه عنها فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) لوكان على أمك دين أكنت قاضيه قال 
 نعم قال فَدْيُن اهلل أحق أن يُقضى( . 

 ( . وعليها صوم نذرويف رواية ) 
وقد قال بعض أهل العلم منهم اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل حيمل حديث عائشة على حديث ابن 

فقد جعل اإلمام أمحد رمحه اهلل هذه القضية من قضايا محل املطلق على املقيد وقد قال يف املراقي عباس 
. 

 إْن فيهما اتحد حكم السبب  وحمل مطلق على ذاك وجب 
فحديث عائشة يف مطلق الصيام وحديث ابن عباس يف صيام النذر فرأى اإلمام أمحد رمحه اهلل أنه 

نذر ونظري هذا القول قول أيب حنيفة رمحه اهلل بأنه اليصام عن امليت أبداً اليقضى عن امليت إال صيام ال
الصيام نذر والغريه وذهب أكثر أهل احلديث إىل أنه يصام عن امليت الصيام الواجب سواًء كان نذراً أم 

ات صيام رمضان إذا مات وعليه بقية من الشهر مل يتمكن من صيامها ملرض وحنوه وليس املعىن أنه إذا م
يف رمضان يتمم عنه بقية الشهر هذا غلط مثل هذا الفعل اليشرع فيه الصيام إمنا املعىن إذا تويف وعليه 
بقية من صيام رمضان قد فاتته مل يصمها وأصحاب هذا القول مل يروا محل املطلق على املقيد ألن 

وسلم على وفق سؤاله  حديث ابن عباس واقعة عني وألن السائل حني سأل أفتاه النيب صلى اهلل عليه
بينما حديث عائشة يف تقرير قاعدة كلية جلميع األمة بأن من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا 

 حديث عام اليصح تقييده مبثل خرب بن عباس .
 وقوله ] صام عنه وليه [ .
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إمام  هذا لالستحباب عند مجاهري العلماء حىت قال إمام احلرمني هذا باإلمجاع وهذه مبالغة من
احلرمني فقد ذهب بعض أهل الظاهر إىل اإلجياب فكأن إمام احلرمني مل يلتفت إىل خالف أهل الظاهر، 
واحلق أن أهل الظاهر يعتد هبم يف اخلالف واإلمجاع فال ينعقد اإلمجاع إال هبم فإهنم أئمة وعندهم من 

ء الظاهر يف مواقع اإلمجاع واخلالف العلوم الشرعية أكثر مما عند فقهاء األحناف فإذا كنا ال نعتد بعلما
فاألوىل أالّ نعتد بعلماء األحناف ألن علماء أهل الظاهر أعلم وأفقه للعلوم الشرعية وأتبع للسنة من كثري 
من فقهاء األحناف وأما قضية أخذهم بالظاهر فهذا أوىل من أخذ األحناف بالرأي ومن يأخذ بالظاهر 

 دع النصوص الشرعية .ويعتصم به أوىل ممن يأخذ برأيه وي
واحلاصل أن قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ) صام عنه وليه ( هذا لالستحباب ال لإلجياب، 

 وقد خرج لفظ الويل خمرج األولوية وإال فلو صام عنه غري وليه صح هذا وأجزأ .
سواًء  { ْزَر ُأْخَرى َواَل َتزُِر َواِزرٌَة وِ } أما قول أهل الظاهر باإلجياب فهذا فيه ضعف لقوله تعاىل 

 كان الصيام صيام نذر أم ال فال يلزم أحد أن يصوم عن أحد.
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 باب صوم التطوع ومانهى عن صومه  
 

هذا الباب معقود لبيان أحكام صيام التطوع وبيان األيام املشروعة صيامها واملنهي عن صيامها 
أنه هنى عن صيام بعض األيام  فقد خص النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض األيام ملزيد فضلها كما 

 كتخصيص يوم اجلمعة بالصيام مثالً .
وصيام التطوع صيام مرغب فيه فإن الصيام جنة من عذاب جهنم وصيام التطوع يتمم مانقص من 

 صيام الفرض . 
 قال المؤلف رحمه اهلل : 

سلم ُسئَل / عن أبي قتادة اْلنصاري رضي اهلل تعالى عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و 833
ة . فقال : ) يكفر السنة الماضية والباقية ( وُسِئل عن صوم يوم عاشوراء . فقال ـعن صوم يوم عرف

: ) يكفر السنة الماضية ( وسئل عن صوم يوم اإلثنين ، فقال )ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه 
 وأنزل علّي فيه( .

وابن بشار واللفظ البن املثىن قال  رواه مسلم يف صحيحه قال رمحه اهلل حدثنا حممد بن املثىن
رضي         ن غيالن بن جرير مسع عبداهلل بن معبد عن أيب قتادة ـحدثنا حممد بن جعفر عن شعبة ع

 اهلل عنه .
 ورواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه مبعناه .

ه وسلم مل يكن يصوم واحلديث يدل على فضيلة صيام يوم عرفة لغري احلاج ألن النيب صلى اهلل علي
بعرفة وال كان أبو بكر وعمر وعثمان يصومون بعرفة يوم كانوا حجاجًا إمنا يشرع الصيام لغري احلاج وأما 
احلاج فمشروع له الفطر وإن كان يقدر على الصيام ألن هذا فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم وفعل 

لسنة املاضية والسنة القابلة وقد قيل إن تكفريه اخللفاء بعده، وصيام يوم عرفة لغري احلاج يكفر سنتني ا
لسنة القابلة بأن يوفق لرتك املعاصي ويف هذا نظر واألوىل محل احلديث على ظاهره، وذلك بأن مايعمله 
من املعاصي فإهنا مكفرة وهل التكفري يقع للصغائر دون الكبائر أم أن التكفري يعم الكبائر والصغائر 

 قوالن عند أهل العلم : 
ِإْن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر  }قول اجلمهور أن التكفري يقع للصغائر دون الكبائر لقول اهلل  : القول األول

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم   . ) النساء ( { َما تـُنـْ
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عن أبيه وملا روى اإلمام مسلم رمحه اهلل من طريق العال ابن عبدالرمحن بن يعقوب احلرقي موالهم 
عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) رمضان إىل رمضان واجلمعة إىل 

 اجلمعة مكفرات ملا بينهّن مامل تغش الكبائر ( .
فهذا نص صريح على أن صيام رمضان والصلوات اخلمس التكفر الكبائر وإمنا يكفر الكبائر الندم 

 والتوبة .
ت اخلمس التقوى على تكفري الكبائر فمن باب أوىل صيام يوم عرفة ألن فإذا كانت الصلوا

الصالة أفضل من الصيام خصوصًا إذا كانت الصالة فرضًا وهذا قول األئمة األربعة وذكره ابن عبدالرب 
 يف التمهيد إمجاعاً ورد على املخالف يف هذه القضية .

للكبائر والصغائر معًا وانتصر هلذا القول  قول أهل الظاهر وهو أن التكفري يقع : القول الثاني
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وذكر يف كتاب اإلميان عشرة أوجه ينتصر هبا هلذا القول، وقد قال النيب 

) من حج هلل فلم يرفث ولم يفسق صلى اهلل عليه وسلم كما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 
ا احلديث من أدلة شيخ اإلسالم رمحه اهلل بتكفري األعمال فهذ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه (

للكبائر، وقد سبق حبث هذه القضية بأدلتها وينبغي لطالب العلم أن يراجع كتاب ) اإلميان ( ليستفيد 
 من تقرير شيخ اإلسالم رمحه اهلل هلذه املسألة . 

 قوله : ] وسئل عن صيام يوم عاشوراء [ . 
هود ألنه يوم جنى اهلل فيه موسى وقومه من آل فرعون فصامه الرسول يوم عاشوراء يوم تعظمه ي

صلى اهلل عليه وسلم وقال حنن أحق مبوسى منكم، وقال صلى اهلل عليه وسلم ) ألن بقيت إىل قابل 
 ألصومنَّ التاسع ( . وذلك من أجل خمالفة اليهود يف إفراده .
صيام يوم عرفة لغري احلاج ألن صيام يوم  صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وهو أقل ثوبًا من

 عرفة يكفر سنتني وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة .
وهل يشرتط بالتكفري أن يصوم التاسع مع العاشر . اجلواب : ال فلو صام عاشوراء حلصل له 

ة واحدة يف التكفري فإن قيل صيام عاشوراء الحتصل به املخالفة فنقول إن املخالفة لليهود حتصل ولو مر 
العمر كقوله صلى اهلل عليه وسلم صلوا بالنعال فإن اليهود اليصلون بنعاهلم لو أن رجاًل صلى بنعاله مرة 
واحدة يف العمر خرج بذلك عن مشابة اليهود فال يشرتط يف مجيع العمر أن يصوم التاسع مع العاشر 

هل األصول كما أن الواجب يصدق فإن املخالفة تصدق ولو مرة واحدة كما هو مقرر عند مجاعة من أ
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فعله يف مرة واحدة مامل تدل قرينة التكرار ففي الصحيحني من حديث أيب سعيد أن النيب صلى اهلل عليه 
( إذا تابعن أحد املؤذنني مرة واحدة أّدين املطلوب  إذا أذن المؤذن فقولوا مثلما يقولوسلم قال : ) 

أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة وصيام يوم قبله أفضل من  فإذا أذن الثاين استحب متابعته واملقصود
إفراده وأما حديث ) صوموا يومًا قبله ويومًا بعده ( فهذا رواه اإلمام أمحد ومداره على حممد ابن 
عبدالرمحن ابن أيب ليلى وقد قال عنه اإلمام أمحد كان سيء احلفظ مضطرب احلديث وأيضًا قد خولف 

واليصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه رغب بصيام ثالثة أيام يف عاشوراء يف إسناده فاخلرب منكر 
 وإمنا جاءت فضيلة صيام ثالثة أيام بأدلة عامة الختتص بشهر اهلل احملرم .

 وكذلك احلديث اآلخر ) صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ( هذا اخلرب منكر .
باس رضي اهلل عنهما أنه قال )صوموا التاسع وقد روى عبدالرزاق باملصنف بسند صحيح عن ابن ع

 مع العاشر ( وهذا هو احملفوظ .
 قوله ] وسئل عن صوم يوم اإلثنين ، فقال : ذلك يوم ولدت فيه [ . 

يشري هبذا النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أنه يشرع صيامه ألن يوم اإلثنني يوم ولد فيه صلى اهلل 
اهلل جل وعال فلذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستحب أن  عليه وسلم، وفيه تعرض األعمال على

 يُعرض عمله وهو صائم ولذلك كان عليه الصالة والسالم كثرياً مايصوم يوم اإلثنني .
وقد احتج حبديث الباب بعض الصوفية على االحتفال مبولد النيب صلى اهلل عليه وسلم ويقولون مبا 

يشرع االحتفال مبولده، وأقول بصرف النظر عما يقع يف االحتفال أنه شرع صيام يوم اإلثنني فكذلك 
من الشركيات والضالالت والبدع فإننا نقول إن جنس االحتفال باملولد بدعة وضاللة، فلو كان فهُم 
هؤالء الصوفية صحيحاً لكان الصحابة هبذا الفهم أوىل فليس هناك أحٌد من البشر أكثر تعظيماً للرسول 

وسلم من الصحابة وال أكثر حباً له منهم ومع ذلك ماكانوا حيتفلون مبولده صلى اهلل عليه  صلى اهلل عليه
وسلم والفعل هذا صحايٌب قط، كذلك التابعون هلم بإحسان كذلك األئمة األربعة كلهم مل يكونوا 

 حيتفلون مبولد النيب صلى اهلل عليه وسلم .
أهل بدع، وشرك فإهنم حني بعدوا عن الدين وإمنا أحدث هذا الفاطميون وهم أهل جهل وضالل و 

 واعتاضوا عن اهلدى بالضالل وعن الرشاد بالغي أحدثوا هذه االحتفاالت املبتدعة .
وأما حديث الباب فإمنا يدل على مشروعية الصيام يوم اإلثنني واليدل على مشروعية االحتفال 

 رضي اهلل عنهم .ومن فهم هذا فعليه الدليل والواجب الرجوع إىل فهم الصحابة 
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ويف احلديث دليل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ولد يوم اإلثنني وأوحي إليه يف يوم اإلثنني 
 وهذا باإلمجاع وأدلته كثرية .

/ وعن أبي أيوب اْلنصاري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : 834
 ام الدهر(.)من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصي

رواه مسلم رمحه اهلل فقال حدثنا حيىي بن أيوب قال أخربنا إمساعيل بن جعفر قال حدثنا سعد بن 
 سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن احلارث عن أيب أيوب. ورواه أمحد وأهل السنن.

 وقد تكلم هبذا احلديث بعض أهل العلم وأعله بسعد بن سعيد بن قيس فقد قال عنه اإلمام أمحد
رمحه اهلل سيء احلفظ وكذا قال النسائي وغريه ولكنه توبع تابعه صفوان بن سليم عند أيب داود وهو ثقة 

 خرج له اجلماعة .
ورواه النسائي من طريق اإلمام شعبة عن عبدربه بن سعيد عن عمر بن ثابت به. وعبد ربه بن 

 سعيد قال عنه اإلمام أمحد ال بأس به .
لنيب صلى اهلل عليه وسلم قال :) صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ويف الباب عن ثوبان أن ا

ست من شوال بشهرين فذلك صيام سنة ( رواه اإلمام النسائي يف السنن الكربى من طريق حيىي بن 
احلارث عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان به وصححه ابن حبان وغريه وفيه نظر ويف الباب عن جابر رواه 

 أمحد وال يصح. 
 قوله ] من صام رمضان [ . 

أي كاماًل فال يصح صيام ست من شوال إال باستكمال رمضان وليس هذا من باب منع التطوع 
قبل الفرض، فهذه مسألة خالفية هل جيوز للمسلم أن يتطوع بالصيام قبل أن يؤدي الفرض، الذي عليه 

ع صيام ست من شوال قبل اجلمهور  اجلواز وهو احلق إال أن مسألتنا ليست من هذا الباب فمن
استكمال رمضان من باب أن الست التصح إال بعد استكمال رمضان وذلك لعموم قوله من صام 

 رمضان مث اتبعه ستاً من شوال . 
وأما الذي عليه بقية فال يصدق يف حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال وهل يلزم يف صيام 

يلزم فلو فرقها صح هذا لقوله من شوال ومن هنا تبعيضيه إال الست أن تكون متتابعة ؟ الصحيح أنه ال
} أن األكمل واألفضل أن يصوم الست متتابعة لئال يعرض له عارض مينعه من الصيام وقد قال تعاىل : 

َراتِ  وقد اختلف العلماء رمحهم اهلل يف حكم صيام ست من شوال ، دل حديث الباب { فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ
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وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد وأكثر أهل العلم وخالف يف ذلك اإلمام مالك  على استحباهبا
رمحه اهلل وقال بالكراهية لئال يصل رمضان مبا ليس منه، وقال يف املوطأ إنه مل ير أحدًا من أهل العلم 

رهون ذلك وخيافون بدعته وأن والفقه يصومها ومل يبلغين ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يك
يلحق برمضان ماليس منه أهل اجلهالة واجلفاء ( فيحتمل قول مالك رمحه اهلل يف هذه املسألة أحد أمور 
إما أنه مل يبلغه اخلرب أو أنه بلغه فلم يثبت عنده أو أنه رأى العمل على خالفه فلم يقل به وعلى كل 

 قوال العلماء حيتج هلا وال حيتج هبا واهلل أعلم . فاحلديث ثابت يف فضيلة صيام ست من شوال وأ
 قوله ] كان كصيام الدهر [.

املراد بالدهر هنا العام والسنة الواحدة وذلك أن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر وصيام 
 ست من شوال يعدل شهرين فتلك سنة كاملة . 

إال بعد استكمال رمضان،  ويف هذا دليل على أنه البد من استكمال رمضان وأن الست التصح
فإن قال قائل إذا ولدت املرأة يف رمضان يتعذر معها صيام ست من شوال فيقال إن صيام الست من 
السنن الراتبة املقيدة فإذا كانت لعذر شرعي جاز قضاؤها كسائر الرواتب فإذا كان النيب صلى اهلل عليه 

راتبة مقيدة بوقت معني فكذلك صيام الست  وسلم قضى الركعتني اللتني بعد الظهر بعد العصر وهذه
 إذا فاتت املرأة بعذر شرعي جاز قضاؤها، فتصوم النفساء رمضان مث تتبعه ستاً من شوال .

أما إذا متادت بالقضاء كأن تؤخر مثاًل إىل حمرم فحينئٍذ نقول هلا فات وقت صيام ست من شوال 
بة الظهر بعد العصر ومل يبادر إىل قضائها فات وقت ألهنا مل تبادر بالصيام كما أن املرء إذا تذكر رات

 حملها .
ونظري هذا العقيقة إذا فات اليوم السابع لغري عذر فات حملها ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قيدها 

( حديث صحيح ولو كان اليوم السابع واليوم  كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعهقال ) 
 لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه معىن . العاشر سواء مل يكن 
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ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ـال : قـ/ وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه ق835
مامن عبد يصوم يومًا في سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا ( متفق 

 عليه .
ه اهلل حدثنا إسحاق بن نصر قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا ابن جريج قال قال البخاري رمح

 أخربين حيىي بن سعيد وسهيل بن أيب صاحل أهنما مسعا النعمان بن أيب عياش عن أيب سعيد به .
وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا حممد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن اهلاد عن 

 حل به .سهيل بن أيب صا
 قوله ] من صاما يوماً في سبيل اهلل [ .

اختلف العلماء رمحهم اهلل يف معىن يف سبيل اهلل فقيل املراد يف اجلهاد ويف غزو األعداء وهذا اختيار 
ابن اجلوزي ألنه جيمع بني جماهدة العدو وبني الصيام فالصيام من العبادات البدنية واجلهاد من العبادات 

 فيجمع بني األمرين فيحصل على الثواب واألجر اجلزيل . املالية والبدنية
 ورجح القرطيب بأن املراد يف سبيل اهلل أي يف مرضاة اهلل فيصوم قاصداً بذلك وجه اهلل .

وقد استظهر ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري بأن احلديث أعم من هذا كله فيشمل اجلهاد وغريه 
احلديث على من صام يف اجلهاد ومن صام يف أي يوم يقصد وجه وهذا هو املعتمد واخلرب عام فنحمل 

اهلل والدار اآلخرة ويدخل بذلك على الصحيح صيام رمضان إذا صامه إمياناً واحتساباً باعد اهلل بكل يوم 
وجهه عن النار سبعني خريفًا ، فإن قيل ملاذا خص اخلريف من بني فصول العام ؟ فاجلواب أنه خص 

وفيه جتىن الثمار ذكر ذلك ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري واملراد باخلريف هنا العام  ألنه أزكى الفصول
 أي باعد اهلل وجهه عن النار سبعني عاماً .

 في هذا الحديث فوائد : 
 فضيلة الصيام على وجه العموم .:  الفـائدة األولى
 فضيلة الصيام يف اجلهاد يف سبيل اهلل .  :  الفـائدة الثانية

فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل فإذا اجتمع جهاد وصيام فهذا من أفضل األعمال :  ائدة الثالثةالفـ
. 

 فيه أن األعمال الصاحلة سبب بالبعد عن النريان .:  الفـائدة الرابعة
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فيه أن األعمال داخلة يف مسمى اإلميان وهو قول أهل السنة قاطبة إمنا  : الفـائدة الخامسة
 جاء .ينازع يف ذلك أهل اإلر 

/ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصوم حتى 838
نقول اليفطر ، ويفطر حتى نقول اليصوم، وما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) استكمل 

 صيام شهر قط إال رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان ( . متفق عليه .
مام البخاري رمحه اهلل حدثنا عبداهلل بن يوسف قال أخربنا مالك عن أيب النضر عن أيب قال اإل

 سلمة بن عبدالرمحن عن عائشة رضي اهلل عنها .
وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن أيب النضر عن أيب سلمة بن 

 عبدالرمحن عن عائشة رضي اهلل عنها .
على فضيلة االستكثار من الصيام، وعلى أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يصوم واحلديث دليل 

 ويسرد الصوم سرداً حىت يقول القائل اليفطر أبداً ولكنه يفطر فإذا أفطر يقول القائل اليصوم أبداً .
 فإن قال قائل ملاذا يفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا ؟ فاجلواب قد يقال كان الرسول صلى اهلل

عليه وسلم ينشغل فال يصوم فتتابع أشغاله حىت يقول القائل ال يصوم أبداً فيفرغ بعد ذلك فيسرد الصوم 
 تعويضاً ملا فات فيقول القائل اليفطر أبداً مث ينشغل فيفطر وهكذا .

ورمبا يقال إن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يفعل هذا على وجه التعبد ويف هذا نظر ألن النيب 
 ( متفق عليه . ) أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً اهلل عليه وسلم قال : صلى 

وأما قول عائشة ) وما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إال رمضان ( 
. 

ففي هذا دليل على أنه اليشرع صيام شهر كامل إال رمضان وألن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 ماصام شهراً كامالً إال رمضان .

 قولها ] وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان [ . 
)      ويف رواية عند مسلم من طريق ابن عيينة عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة عن عائشة قالت : 

إال ومل أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان 
قلياًل ( وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أنه جائز يف كالم العرب أن يقال ملن صام أكثر الشهر قد 

 صام الشهر كله . ويف احلديث دليل على فضيلة االستكثار من الصيام يف شعبان .
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وهل يعين هذا أن الصيام يف شعبان أفضل من غريه ؟ اجلواب ال ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
( واحلديث يف مسلم، فاالستكثار من الصيام يف  أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل المحرمقال : ) 

شهر اهلل احملرم أفضل من االستكثار من الصيام يف شعبان ولكن اخلرب يدل على فضيلة صيام شعبان 
 وفضيلة االستكثار منه.

عبان ؟ قيل فرحاً بقدوم رمضان وقيل فإن قال قائل ملاذا يستكثر صلى اهلل عليه وسلم الصيام يف ش
للتمرن على الصيام، وقيل للتذكري برمضان وقيل غري ذلك ورمبا يقال جلميع هذه األمور، إال أنه تقدم 
عندنا النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومني فمن مل يصم يف شعبان حىت بقي على رمضان يوم أو 

 فرضاً أوله عادة يصوم يوماً ويفطر يوماً .يومان فال حيق له حينئٍذ الصيام إال إذا كان 
)         / وعن أبي ذر رضي اهلل تعالى عنه قال : أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 837

 أن نصوم من الشهر ثالثة أيام : ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة( .
حيحه من طريق حيىي بن بسام رواه اإلمام النسائي يف سننه، والرتمذي يف جامعه وابن حبان يف ص

 عن موسى بن طلحة عن أيب ذر رضي اهلل عنه .
وحيىي بن بسام روى عنه عبدامللك بن عمري واألعمش وفطر بن خليفة وذكره ابن حبان يف ثقاته 
وقال عنه أبو داود ال بأس حبديثه فهو إذًا صدوق واحلديث صححه ابن حبان واحلاكم ومجاعة، ولكن 

ختالف على موسى بن طلحة كما أشار إىل ذلك اإلمام النسائي رمحه اهلل يف سننه وقد وقع يف إسناده ا
رواه النسائي من طريق أيب عوانة عن عبدامللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرة ورواته كلهم 

ول ثقات ولكنه معلول فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب هريرة أنه كان يصوم ثالثة أيام من أ
الشهر فلو كان حديث الباب حمفوظًا عند أيب هريرة ماخالفه . وأحاديث صيام ثالث عشرة، وأربع 
عشرة، ومخس عشرة . فيها مقال وقد روى اإلمام مسلم رمحه اهلل يف صحيحه من حديث معاذة قالت : 

: نعم قلت : قلت : لعائشة أكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصوم ثالثة أيام من كل شهر قالت 
 هلا من أي األيام قالت : مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم ( .

فهذا اخلرب يدلنا على أن عائشة التعرف قضية حتديد األيام عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن 
احملفوظ عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يرغب أمته بصيام ثالثة أيام من كل شهر وكان يفعل 

 . ذلك
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وقد جاء يف الصحيحني أيضًا عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم )بثالث وذكر منهّن أن أصوم ثالثة أيام من كل شهر( وجاء يف املسند وغريه ) فكان أبو هريرة 

 يصوم ثالثة أيام من أول الشهر ( .
ر، وقد استحب أكثر أهل العلم أن تكون يف فيستحب للمسلم أن يصوم ثالثة أيام من كل شه

أيام البيض وهي : )ثالث عشرة، وأربع عشرة، ومخس عشرة(  مع أن األحاديث يف ذلك فيها مقال كما 
بينا، وقد روى احلارث بن أيب أسامة عن سليمان بن حرب ثنا شعبة بن احلجاج عن قتادة قال مسعت 

يصومهن .. (       الثة أيام البيض فقال كان عمر موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن صيام ث
ورواته ثقات وإن صام األثنني، واخلميس  فهذا جاء فيه  حديث سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 
هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) تعرض األعمال على اهلل يف يوم االثنني واخلميس وأحب أن 

واه أمحد والرتمذي وقال حديث حسن غريب واحلديث يف صحيح مسلم يعرض عملي وأنا صائم ( . ر 
 بلفظ آخر ليس فيه ذكر الصيام . 

 فيه كان يصوم يوم االثنين ويقول ذاك يوم ولدت  وتقدم عندنا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم )
 ( رواه مسلم وغريه .

 
 
 
 
 
 
 
 

اليحل للمرأة   عليه وسلم قال )/ وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل836
 ( . متفق عليه وزاد أبو داود )غير رمضان( . أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

قال البخاري رمحه اهلل حدثنا أبو اليمان قال أخربنا شعيب عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة 
. 
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ق قال أخربنا معمر عن مهام بن منبٍه وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حممد بن رافع قال أخربنا عبدالرزا
عن أيب هريرة، ورواه البخاري عن حممد بن مقاتل أخربنا عبداهلل أخربنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب 

 .  ) ال تصوم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه (هريرة مرفوعاً بلفظ 
علي قال أخربنا عبد الرزاق قال  وأما رواية أيب داود فقد قال : أبو داود رمحه اهلل حدثنا احلسن بن

أخربنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة به، واحلسن بن علي هو اهلذيل اخلالل قال عنه اإلمام أمحد 
ما أعرفه بطلب احلديث وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت ووثقة النسائي وقوله ) غري رمضان ( فيها نظر 

 والعمل عليها .
 .  قوله ] اليحل للمرأة [

أي حيرم على املرأة أن تصوم النفل غري الفرض كرمضان أوغريه من الفروض كالقضاء والنذر وحنو 
ذلك إال بإذن زوجها ألن حق الزوج واجب وصيام غري الفرض مستحب ومن الفقه تقدمي الواجبات 

تًا من ومن ذلك طاعة الزوج على فعل املستحبات كالصيام وحنوه وكذلك حيرم على املرأة أن تصوم س
شوال وأن تصوم االثنني واخلميس إال بإذن الزوج سواء كان اإلذن صرحيًا أم تلوحيًا فلو صامت وأمرها 
زوجها بالفطر فيجب عليها حينئِذ الفطر فإن أبت فقد عصت اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وهذا 

اعة الزوج مقدمة على صيام يدل أيضًا على قلة فقهها ألهنا تعمل سنة وترتكب حمرمًا واحلاصل أّن ط
النوافل وفعل املستحبات العامة وإمنا تصوم الفرض سواء كان رمضان أوقضاء أونذرًا بدون إذن زوجها 

 ألن صيام رمضان فرض فرضه اهلل فهى حينئٍذ تقدم طاعة الرب على طاعة زوجها . 
لواجبات على : منها عظم حق الزوج على الزوجة ومنها وجوب تقدمي ا وفي الحديث فوائد

املستحبات ومنها جواز صيام الفرض بدون إذن الزوج ومنها أن األعمال داخلة يف مسمى اإلميان فإن 
أطاعت زوجها فهذا من الواجب وهو من اإلميان وإن عصت أمثت وهذا من نقص اإلميان، وفيه أيضاً 

 أن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان .
ضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) نهى عن / وعن أبي سعيد الخدري ر 836

 صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر ( . متفق عليه .
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن حيىي عن 

 أبيه عن أيب سعيد .
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ي قال أخربنا عبدالعزيز بن املختار عن عمرو وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا أبو كامل اجلحدر 
 بن حيىي به .

 ورواه الشيخان أيضاً من حديث عمر، وخرجاه أيضاً من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه .
 قوله ] نهى [ .

األصل يف النهي أن يكون للتحرمي وهو يف هذا املوضع للتحرمي باتفاق أهل العلم فقد اتفق العلماء 
 رمي صوم يومي العيدين سواء كان الصيام نذراً أو غريه .رمحهم اهلل على حت

فإن هذا النذر نذر معصية الجيوز الوفاء به حلديث عائشة يف البخاري أن النيب صلى اهلل عليه 
 وسلم قال )من نذر أن يطيع اهلل فليطعه ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه ( .

وفاء به وهل يقضي يف غريمها فيه خالف بني أهل ونذر صيام يومي العيدين نذر معصية فال جيوز ال
 العلم وقد قال بعض أهل العلم إن النذر املقيد يفوت بفوات وقته وهذا قول قوي وعليه يكفر عن ميينه .

 قوله ] يوم الفطر ويوم النحر [ . 
 وهذا باالتفاق واخلالف يف صيام أيام التشريق ملن مل جيد اهلدي وسيأيت حبث هذه املسألة يف

 موضعها .
وكذلك يوم اجلمعة يكره إفراده عند طائفة من الفقهاء وحيرم عند آخرين ملا يف الصحيحني أن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم : ) دخل على جويرية يف يوم اجلمعة وهي صائمة قال صمت أمس . يعين 

 اخلميس قالت ال قال : تصومني غداً يعني السبت قالت ال قال : فأفطري ( .
قال التخصوا ليلة  صحيح اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم )ويف 

( فإن قيل ماهي احلكمة الجمعة بقيام من بين الليالي والتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين اْليام 
م يف العيد من حترمي صيام يومي العيدين فاجلواب أن احلكمة أن هذين عيدا أهل اإلسالم فال يشرع الصيا

( أي فال تصوموا  أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل عز وجلومن مث قال صلى اهلل عليه وسلم ) 
ألن هذه األيام لألكل والشرب وللذكر وليست للصيام وأيضًا صيام يومي العيدين يقتضي وصل يوم 

 وأمر اهلل جل وعال باألكل برمضان ليس منه، ويقتضي أيضاً يف يوم النحر عدم األكل يف يوم عظمه اهلل
فيه وبعض العلماء يرى وجوب األكل من اهلدي واألضحية وهذا اختيار الشنقيطي رمحه اهلل يف أضواء 

 البيان .
 والصيام يتناىف مع األكل فتعني حينئذ منع الصيام يف يومي العيدين .
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 اهلل عليه وسلم : / وعن نبيشة الهذلي رضي اهلل تعالى عنه قال : قال رسول اهلل صلى 840
 ) أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر هلل عز وجل ( .

هذا اخلرب رواه مسلم يف صحيحه فقال حدثنا سريج بن يونس قال أخربنا هشيم عن خالد عن أيب 
املليح عن نبيشة اهلذيل ويسمى نبيشة اخلري ويف الباب عن كعب بن مالك عند مسلم وعن عقبة بن 

ابن ماجه         وأيب داود وعن عمرو بن العاص عند أيب داود، وعن أيب هريرة عند  عامر عند الرتمذي
 . 

واحلديث دليل على النهي عن صيام أيام التشريق قال عطاء هذا يف حق احلاج ولكن خالفه 
فتح       اجلمهور وقالوا مبنع صيام أيام التشريق للحاج وغريه واختار هذا القول احلافظ ابن رجب يف 

 الباري .
واحلديث دليل أيضًا على إبطال تقسيم الفقهاء للذكر إىل مطلق ومقيد فإن قوله صلى اهلل عليه 

( يدل على أن الذكر كله مطلق ويدخل فيه املقيد دبر الصالة وأما تقييد  وذكر اهلل عز وجلوسلم ) 
 الذكر بأيام التشريق بأدبار الصلوات دون غريها فاحلديث يرده .

العلماء رمحهم اهلل مبن صام أيام التشريق هل يصح صيامه مع اإلمث أم أن الصيام باطل  وقد اختلف
هذه املسألة مبنية على حكم ارتكاب النهي هل يقتضي الفساد أم ال وهذه املسألة اختلف فيها 

 األصوليون على مذاهب .
 .أن النهي يقتضي الفساد وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه اهلل : المذهب األول

أن النهي اليقتضي الفساد وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي يف  : المذهب الثاني
 املشهور عنهم .

إذا كان النهي متعلقًا بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد وإال فال  : المذهب الثالث
 وهذا اخيتار احلافظ ابن رجب رمحه اهلل .

وننظر فيها بالقرائن كعمل الصحابة رضوان  أن نعترب كل مسألة خبصوصها : المذهب الرابع
اهلل عليهم وهذا املذهب هو احلق فال جنعل يف هذه املسالة قاعدة كلية بل ننظر يف عمل الصحابة وننظر 

 يف تعاملهم يف هذه املسألة فنحكم عليها بذلك .
اهلل عليه فمثاًل جاء يف صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل عن عثمان رضي اهلل عنه أن النيب صلى 

 ( . الينكح المحرم وال يُنِكح واليخطب وسلم قال : ) 
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عمل الصحابة منهم عمر وعلي  وعبداهلل بن عمر ومجاعة بأن نكاح احملرم فاسد فلذلك فسخوا 
نكاح من تزوج حمرماً ففي هذه القضية نأخذ بقول الصحابة رضي اهلل عنهم، وفيه قول ألهل العلم جبواز 

 مل الصحابة مقدم على عمل من جاء بعدهم .نكاح احملرم ولكن ع
وحديث الباب يدلنا على أن أيام التشريق ليست حماًل للصيام كيوم العيدين ليست حماًل للصيام 
فالصيام حينئٍذ غري صحيح ألنه وضع الصيام يف غري حمله سواء كان الصيام فرضاً كالقضاء أونفاًل إالّ أنه 

 ن مل جيد اهلدي ودليل هذا ماذكره املؤلف رمحه اهلل يف الباب .يستثىن من ذلك صيام ثالثة أيام مل
/ وعن عائشة وابن عمر رضي اهلل عنهما قاال : ) لم يرخص في أيام التشريق  أن 841

 يصمن إال لمن لم يجد الهدي ( .
هذا اخلرب رواه البخاري فقال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة قال مسعت عبداهلل 

 عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سامل عن ابن عمر .. احلديث . بن
فهذا احلديث يدل على جواز صيام ثالثة أيام يف احلج ويف أيام التشريق خاصة ملن مل جيد اهلدي 
وهذا قول اإلمام أمحد رمحه اهلل ألن قويل عائشة وابن عمر )مل يرخص( يقصدان بذلك سنة رسول اهلل 

ه وسلم وهذه الصيغة تشعر بأن هلذا اخلرب حكم املرفوع ) كقول الصحايب من السنة أوهنينا صلى اهلل علي
 عن كذا أو أمرنا بكذا( .

 ومن مث يقول احلافظ العراقي رمحه اهلل : 
 نحو أُمرنا حكمه الرفـُع ولـو   قوُل الصحابي من السنة أو 

 كثر على الصحيح وهو قول اْل         بعــد النبي قاله بأعصر
وذهبت طائفة من العلماء إىل حترمي صيام أيام التشريق مطلقاً سواء وجد اهلدي أم مل جيده حلديث 
نبيشة اهلذيل وهو عام يف حق املتمتع وغريه ولكّن قويل عائشة وابن عمر أخص منه ويؤيد اجلواز ظاهر 

 .(  َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ  اآلية )
خرى إىل جواز صيام أيام التشريق مطلقًا وهذا مروي عن علي ومجاعة ولعل وذهبت طائفة أ

أصحاب هذا القول مل يبلغهم خرب نبيشة اهلذيل وهو ظاهر يف منع صيام أيام التشريق ودل خرب الباب 
 بطريق املنطوق .

َعٍة ِإَذا    َفِصَياُم َثاَلثَِة أَيَّاٍم ِفي الْ } على استثناء من مل جيد اهلدي وقد قال تعاىل :  َحجِّ َوَسبـْ
وهذه الثالثة جيوز صيامها قبل يوم عرفة كما أنه جيوز صيامها على الراجح يف أيام التشريق { رََجْعُتْم 
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وأيام التشريق ثالثة أيام بعد يوم النحر وهذا قول اإلمام أمحد يف رواية وهو اختيار شيخ اإلسالم وابن 
 رمحة اهلل . القيم وهو قول احلافظ ابن كثري عليهم
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/ وعن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ) وال تخصوا 842
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي وال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين اْليام إال أن يكون في 

 صوم يصومه أحدكم( .
( قال حدثنا زائدة  يعين اجلعفي سني )هذا اخلرب رواه مسلم فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ح

 عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم به .
 قوله ] التخصوا ليلة الجمعة [ . 

أخذ من هذا بعض الفقهاء أن النهي خاص مبن يتقصد قيام ليلة اجلمعة وأما من قام غري متقصد 
مفهوم اخلرب فالنهي منصب على ختصيص ليلة اجلمعة بالقيام وأما فال مانع حينئٍذ، وهذا الذي يدل عليه 

ماعدا هذا فلم يُنه عنه وأما الصيام فيختلف عن القيام فحديث الباب يدل على أن النهي ملن خص يوم 
اجلمعة بالصيام وقد ذكر أبو عيسى الرتمذي رمحه اهلل يف جامعه عن أهل العلم أهنم يكرهون للرجل أن 

معة بصيام اليصوم قبله وال بعده وبه يقول أمحد وإسحاق ولكن جاء يف الصحيحني أن خيتص يوم اجل
 ( .  اليصومّن أحدكم يوم الجمعةالنيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) 

فهذا اخلرب يفيد النهي عن إفراد يوم اجلمعة مطلقًا سواء كان عن طريق التخصيص أم اليؤيد هذا 
ضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ) دخل عليها وهي ماجاء يف الصحيحني عن جويرة ر 

صائمة يوم اجلمعة فقال هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم أصميت أمس يعين اخلميس . قالت ال قال 
 أتصومني غداً . يعين السبت . قالت ال قال فأفطري ( . 

جلمعة أم ال فدل على العموم ومل يستفصل منها النيب صلى اهلل عليه وسلم هل تقصدت صيام يوم ا
 . وحيتمل ختصيص هذا وما قبله حبديث الباب فيحمل املطلق على املقيد وحينئٍذ يزول اإلشكال . 

وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل هل النهي عن صيام يوم اجلمعة للتحرمي أما للتنزيه ذهب أكثر  
يه وسلم )إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم ( أهل العلم إىل أن النهي للتنزيه وجعلوا قوله صلى اهلل عل

( قرينة على  أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يوماً  وكقوله صلى اهلل عليه وسلم )
 صرف النهي عن التحرمي للتنزيه.

 وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل أن النهي للتحرمي ألنه األصل واحتج مبا ذكر املؤلف رمحه اهلل .
اليصومن  وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) /843

 ( .  احدكم يوم الجمعة، إال أن يصوم يوماً قبله أويوماً بعده
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 هذا خرب متفق عليه . 
قال البخاري رمحه اهلل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أيب عن األعمش عن أيب صاحل 

 عن أيب هريرة به .
وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن األعمش ح 
وحدثنا حيىي بن حيىي واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

 به، ورواه أبو داود والرتمذي وابن خزمية وابن حبان وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح . 
ديث يدل على النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام سواء كان فرضًا أم نفاًل أما إن صام يوماً واحل

 قبله أو يوماً بعده فال بأس .
إذا انتصف  / وعنه أيضًا رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )844

 شعبان فال تصوموا ( .
عالء بن عبدالرمحن بن يعقوب احلرقي موالهم عن أبيه هذا اخلرب رواه اخلمسة وغريهم من طريق ال

 عن أيب هريرة .
ورواه عن العال مجع منهم الثوري والدراوردي وأبو عميس وزهري بن حممد وغريهم قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح ولكن ضعفه اإلمام علي بن املديين وأمحد بن حنبل وأكثر احلفاظ وقالوا بأن 

حاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم على خالفه، أما العالء فقد وثقه العالء وهم فيه واأل
 مجع من احلفاظ وصحح له اإلمام مسلم عدة أحاديث مبروياته عن أبيه، ووثقه الرتمذي وغريه.

وأما كون األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم على خالفه فهذا قد رده اإلمام أبو 
هلل يف سننه وقال ليس هذا عندي خبالفه، واملقصود باألحاديث اليت على خالفه كحديث أيب داود رمحه ا

 ( .  قال التقدموا رمضان بيوم وال يومينهريرة يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ) 
مفهومه أنه جيوز تقدمه بغري ذلك ولكن قد يقال إنه ليس هلذا العدد مفهوم ألن املقصود النهي 

 عن سبق رمضان بيوم أو يومني أو أكثر حلال رمضان وهذا قول اإلمام الرتمذي رمحه اهلل يف جامعه .
أما إذاكان له عادة يصوم يومًا ويفطر يومًا أوله عادة يستكثر من صيام شعبان أو أراد أن يصوم 

باب أن يتحر املرء فرضاً أونذراً فال مانع حينئذ أن يصوم بعد انتصاف شعبان ألن املقصود من حديث ال
انتصاف شعبان فإذا انتصف شعبان شرع بالصوم ليصله برمضان وأما ماعدا هذه الصورة فال مانع من 
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الصيام مطلقاً فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستكثر من الصيام يف شعبان ومل يكن يف صومه أكثر 
 منه يف شعبان إال يف رمضان كما تقدم يف حديث عائشة .

محل حديث الباب على ماذكرنا مل يكن خمالفاً لألحاديث األخرى ولكن محله مجاعة من أهل فإذا 
العلم على ظاهره وقالوا إذا انتصف شعبان فال يشرع الصوم فمن مثَّ استنكر هذا أكثر احلفاظ وردوه 

 بأحاديث كثرية تدل على خالف هذا القول .
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : ) ال / وعن الصماء بنت بسر رضي اهلل عنها أن رسو 845

تصوموا يوم السبت ، إال فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إال لحاَء عنب، أوعود شجرة 
 فليمضغها ( . 

 رواه اخلمسة ورجاله ثقات إال أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ . 
أخته        بن معدان عن عبداهلل بن بسر عن هذا احلديث جاء من طريق ثور بن يزيد عن خالد 

 الصماء .
عمته        وجاء يف بعض طرقه عند النسائي عن خالته الصماء ويف رواية عند النسائي أيضاً عن 

 الصماء .
مسند    ورواه النسائي عن عبداهلل بن بسر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وجاء احلديث أيضًا يف 

 عائشة .
اختالف كثري يدل على اضطرابه قال اإلمام أمحد وكان حيىي بن سعيد يأىب أن حيدثين  فاحلديث فيه

هبذا اخلرب وقال اإلمام األوزاعي رمحه اهلل مل نزل نكتمه حىت انتشر . وقال اإلمام أمحد . األحاديث كلها 
 خمالفة حلديث عبداهلل بن ُبسر.

 وقال اإلمام مالك هذا احلديث كذب .
رب سنداً ومنكر متنا، أما اضطراب االسناد فتاره يذكر اخلرب عن عبداهلل بن بسر فهذا اخلرب مضط

وتارة عن أخته وتارة عن عمته وتارة عن خالته وتارة عن عائشة والطريق واحد واملخرج واحد فدل على 
وم أو اضطرابه ودل على نكارته أما نكارة متنه فإن اخلرب يدل على منع صيام يوم السبت ولو كان قبله ي

 } إال فيما افترض عليكم { . بعده يوم إال يف الفرض لقوله 
قال اإلمام أمحد واألحاديث كلها على خالفه فقد جاء يف صحيح اإلمام مسلم عن أيب أيوب أن 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر ( .
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فق أحدها يوم السبت وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال والغالب يف هذه الست أن يوا
متتابعه، وأيضًا مل يقل النيب صلى اهلل عليه وسلم ) وأتبعه ستًا من شوال إال يوم السبت ( وتأخري البيان 

 عن وقت احلاجة الجيوز . 
 عليه أن النبي صلى اهللومن األدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت ماجاء يف الصحيحني ) 

( واليقني حاصل هبذا احلديث أنه  وسلم قال : أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يوماً 
 يوافق يوم السبت .

ومن األدلة مارواه الشيخان أيضًا عن جويرية أهنا صامت يوم اجلمعة فدخل عليها النيب صلى اهلل 
تصومين غدًا ) يعني السبت ( قالت : أصمِت أمس قالت ال قال أ: عليه وسلم وهي صائمة فقال 

 ( . ال قال إذاً أفطري
فهذا احلديث صريح جبواز صيام السبت بغري الفرض، فإن قال قائل آال ميكن محل قوله صلى اهلل 
عليه وسلم ) ال تصوموا يوم السبت ( على االستحباب فاجلواب، ال ميكن هذا ألن االستحباب حيتاج 

عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جواز صيام يوم السبت سواء صام قبله يوماً إىل دليل فالنصوص متواترة 
أومل يصم مث أيضاً إن التورع عن صيام يوم السبت حيتاج إىل دليل قوي ومثل خرب الباب منكر من حيث 
اإلسناد وباطل من حيث املنت، وأكثر احلفاظ على إنكاره كاألوزاعي وحيىي بن سعيد بل قال مالك هذا  

 ذب وأنكره اإلمام أمحد وغري هؤالء من احلفاظ الذين أنكروا هذا اخلرب وأعلوه سنداًو متناً .ك
فإن قال قائل ملاذا الحنمل اخلرب على من أفرد السبت فنقول قد قال هبذا بعض الفقهاء ولكن مما 

يوم السبت  ( فأفادت هذه اجلملة النهي عن صيام إال فيما افترض عليكميرد هذا قوله يف احلديث ) 
ولو كان قبله يوم أوبعده ألن احلديث مل خيصص إال الفرض واخلالصة أن حديث الباب غري صحيح 

 ومما يدل أيضاً على نكارنه ماذكره املؤلف هنا : 
/ وعن أم سلمة رضي اهلل تعالى عنها، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان أكثر 848

ْلحد، وكان يقول : )إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن مايصوم من اْليام يوم السبت، ويوم ا
 أخالفهم ( .

هذا اخلرب رواه النسائي من طريق عبداهلل بن املبارك عن عبداهلل بن حممد بن عمر عن أبيه عن  
 كريب عن أم سلمة رضي اهلل عنهما .
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من مث صحح هلما اإلمام وعبداهلل بن حممد وأبوه قد روى عنهما مجع وذكرمها ابن حبان يف ثقاته و 
 ابن خزمية وابن حبان واحلاكم .

واحلديث يدل على جواز صيام يوم السبت بل يدل اخلرب على استحباب ذلك خمالفة لليهود فإهنم 
يعظمون يوم السبت واألحد وجيعلوهنما عيدًا هلم ومعلوم عندنا أن العيد اليشرع صيامه فشرع لنا 

ل هذا اخلرب عن نكارة حديث الصماء . وأم سلمة رضي اهلل عنها خمالفتهم وصيام هذين اليومني فد
 أدرى بأحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم من الصماء .

ويدل اخلرب أيضًا على أن خمالفة اليهود والنصارى غاية مقصودة للشارع ومن مث يقول صلى اهلل 
م حيرص كل احلرص على خمالفة عليه وسلم ) وأنا أريد أن أخالفهم ( فلذلك كان صلى اهلل عليه وسل

 أهل الكتاب يقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل : ألن املشاهبة يف الظاهر تورث املودة يف الباطن ( . 
ومن هنا شرع جلميع املسلمني خمالفة اليهود يف أعيادهم ومجيع أحواهلم ومن تشبه بقوم فهو منهم  

بن ثابت ابن ثوبان عن حسان بن عطيه عن كما جاء هذا يف مسند اإلمام أمحد من طريق عبدالرمحن 
 أيب منيب اجلرشي عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم به .

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف االقتضاء إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم وأقل أحواله 
 التحرمي .

يشرع أيضًا أن يعتز بدينه وشرع نبيه حممد صلى واملقصود أنه يشرع للمسلم أن خيالف املشركني و 
اهلل عليه وسلم وأال يشاهبهم فإن مشاهبتهم قد تورث مودهتم والعجيب أن الكفار اليرضون بأي حالة 
من األحوال مشاهبة املسلمني ومع هذا جتد بعض املنتسبني  لإلسالم يتشبه هبم وبزيهم وماخيتصون به يف 

بذلك وإما تقصداً إلضالل غريه وقد جاء يف صحيح اإلمام البخاري عن ابن  بالد املسلمني إما افختاراً 
) أبغض الرجال إلى اهلل ثالثة ملحد في عباس رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : 

 احلديث ( . الحرم ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية ..
  الشاهد قوله ] ومبتغ في اإلسالم سنة الجاهلية [ .

فمن جلب لبالد املسلمني مالبس الكفار فهذا من أبغض الرجال إىل اهلل جل وعال كذلك حيرم 
 تأجري من يبيع يف احملل مالبس الكفار أويُعني على نشر تعاليم دينهم أوما كان من خصائصهم .

نهى عن صوم  / وعن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم )847
 ( . رفة بعرفةيوم ع
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رواه اخلمسة إال الرتمذي رووه كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي اهلجري عن عكرمة 
 عن أيب هريرة .

واخلرب صححه ابن خزمية واحلاكم ولكن قال : العقيلي رمحه اهلل يف كتابه الضعفاء يف ترمجة حوشب 
ائي واحلديث ضعفه غري واحد وأعلوا بن عقيل اليتابع عليه وحوشب وثقه وكيع وأمحد وابن معني والنس

اخلرب مبهدي اهلجري وأنه اليعرف فمثله ال حيتمل تفرده هبذا اخلرب وإن ذكره ابن حبان يف ثقاته، ومن مث 
اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف صوم يوم عرفة بعرفة بعد اتفاق أهل العلم على فضيلة صيام يوم عرفة لغري 

ديث أيب قتادة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة احلاج فقد تقدم يف أول الباب ح
فقال ) يكفر سنتني السنة املاضية والسنة القادمة ( فقد أخذ بعض الفقهاء بعموم حديث أيب قتادة فرأوا 
مشروعية الصيام يف يوم عرفة للحاج وغريه وأصحاب هذا القول ملا ضعفوا وتيقنوا ضعف حديث أيب 

 . في المسألة القول األول  حديث أيب قتادة أخذوا بعموم حديث أيب قتادة وهذا  هريرة وصحة
من كان مطيقًا للصيام وال يكلفه واليشق عليه فالصيام أفضل وأما إن كان  : القول الثاني

 يشق عليه أويضعفه عن الدعاء فإنه مكروه حينئٍذ وهذه رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهلل . 
يف املسألة أن الصيام حمرم وإن كان مطيقًا له وهذا مروي عن حيىي بن سعيد  : القول الثالث

وهو قول طائفة من أهل الظاهر، وهذا مايدل عليه حديث الباب لو كان صحيحاً فإن األصل يف النهي 
أن يكون للتحرمي ويستدل هلذا القول بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يصم يوم عرفات ففي 

مها من حديث أم الفضل قالت تنازع الناس يوم عرفات هل كان رسول اهلل صلى اهلل الصحيحني وغري 
 عليه وسلم )صائماً أم ال فبعثت إليه بإناء فيه لنب فشرب وهو واقف على بعريه ( . 

َوٌة َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه       ُأسْ } فهذا اخلرب يفيد أن النيب مل يصم يوم عرفة واهلل يقول 
 . َحَسَنٌة {

(. رواه النسائي رمحه  كان ينهى عن صوم يوم عرفة ومما يشهد هلذا القول أن عمر رضي اهلل عنه )
 اهلل يف الكربى . وجاء هذا أيضاً عن ابن عمر رواه النسائي أيضاً .

وروى النسائي أيضًا حديث نافع عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال : ) مل 
 ( . صم النيب صلى اهلل عليه وسلم وال أبو بكر وال عمر وال عثماني

يقصد ابن عمر رضي اهلل عنهما أنك ال تصمه فهل أنت أعلم من هؤالء أو أفقه من هؤالء أو 
 أحرص على اخلري من هؤالء ، وهؤالء مل يصوموا وهم خيار األمة وساداهتا وعظماؤها .
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 ام والفطر .استواء األمرين الصي : القول الرابع
استحباب الصيام وهذا مروي عن عبداهلل بن الزبري وعن عائشة وعن مجاعة  : القول الخامس

 من األفاضل رضي اهلل عنهم .
والقول الصحيح أن الصيام يف يوم عرفة للحاج غري مشروع وال مستحب والفطر أفضل ليتقوى 

 على الدعاء والعبادة واهلل أعلم . 
)    مر رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم / وعن عبداهلل بن ع846

 ال صام من صام اْلبد ( متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ )ال صام وال أفطر ( .
هذا احلديث وقع يف بعض نسخ البلوغ بأنه عن عبداهلل بن عمر وهذا يقتضي أن يكون ابن 

 بداهلل بن عمر وبن العاص.اخلطاب ولكن الصحيح أنه من مسند ع
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا عمرو بن علي قال أخربنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء 
أن أبا العباس الشاعر أخربه أنه مسع عبداهلل بن عمرو فذكره. وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا حممد بن رافع 

 قال أخربنا عبدالرزاق عن ابن جريج به.
قتادة رواه مسلم يف صحيحه من حديث محاد بن زيد عن غيالن عن عبداهلل بن معبد وحديث أيب 

 عن أيب قتادة رضي اهلل عنه .
 قوله ] ال صام من صام اْلبد [ .

[ فقيل عن هذه اجلملة بأهنا دعائية فيكون املعىن بأن النيب صلى  ال صام وال أفطرلفظ مسلم ] 
وال أفطر، والخيفى أن من دعا عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه اهلل عليه وسلم دعا عليه بأنه ال صام 

اليفلح واليكون إاّل يف تباب، وقيل املعىن ) الصام والأفطر ( حيث أنه مل يطعم ومل يشرب ومل جيامع، 
وعلى املعنيني مجيعًا يكون اخلرب خرج خمرج الذم ملن صام الدهر وهذا بال ريب باستثناء العيدين وأيام 

تشريق ألنه لو كان املعىن مع صيام هذه األيام الميكن للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقول ) ال صام ال
وال أفطر ( ألن العلماء جممعون إتباعًا ألحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأن صيام يوم العيدين 

شريق للحاج وغريه وإمنا اختلفوا يف حمرم وأنه باطل وقد تقدم أيضاً أن اجلمهور حيرمون أيضاً صيام أيام الت
 املتمتع إذا مل جيد اهلدي .

 وقد اختلف الفقهاء فيمن صام الدهر باستثناء العيدين هل فعله حممود أم مذموم على مذاهب .
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استحباب صيام الدهر وهذا اختيار ابن املنذر رمحه اهلل وأصحاب هذا القول  : المذهب األول
أنه قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يارسول اهلل إني وقد سبق ) احتجوا حبديث محزة األسلمي 

 ( . أسرد الصوم فأذن له النبي صلى اهلل عليه وسلم بالصيام
ولكن ميكن اإلجيابة عن هذا احلديث بأن سرد الصوم اليقتضي صيام الدهر فإن النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم كان يصوم حىت يقول القائل اليفطر .
من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام ا أيضاً بقوله صلى اهلل عليه وسلم ) واستدلو 

( . ويف هذا نظر ألن التشبيه بالثواب اليقتضي وقوع التشابه أوالتناسب من كل وجه واستدلوا الدهر 
 أيضاً بأدلة أخرى ال يتسع هذا املقام لذكرها .

روي عن ابن حزم وطائفة من أهل العلم حلديث حترمي صيام الدهر وهذا م : المذهب الثاني
من صام الدهر ضيقت أيب سعيد اخلدري عند أمحد والنسائي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) 

 ( . عليه جهنم
إال أن العلماء اختلفوا يف تفسري هذا احلديث فقيل املعىن ) ضيقت عليه جهنم( أي فال يدخلها 

 . من أجل صومه فإن الصيام جنة
وقيل املعىن يدخل جهنم فتضيق عليه ملخالفة هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد قال صلى اهلل 

( مث ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم  ومن رغب عن سنتي فليس منيعليه وسلم ملن يصوم الدهر ) 
 ( واحلديث يف الصحيحني من حديث أنس . أما أنا فأصوم وأفطرهديُه قال : ) 

 اب هذا القول حبديث الباب .واستدل أصح
أن احلكم خيتلف باختالف األشخاص فمن كان اليشق عليه الصيام أذن  : المذهب الثالث

 له وإال منع منه .
 واألظهر يف املسألة من حيث األدلة منع صيام الدهر وذلك لوجوه .

 م الدهر .عموم قوله صلى اهلل عليه وسلم ) الصام وال أفطر ( مينع من صيا : الوجه األول
( فإن  من صام الدهر ضيقت عليه جهنمعموم قوله صلى اهلل عليه وسلم )  : الوجه الثاني

 هذا احلديث فيه شديد الوعيد ملن صام الدهر  . 
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أن صيام الدهر خيالف هديه صلى اهلل عليه وسلم فقد كان صلى اهلل عليه  : الوجه الثالث
 وسلم يصوم ويفطر .
من  صلى اهلل عليه وسلم قال : فيمن يصوم الدهر متعبداً بذلك قال : أن النيب : الوجه الرابع

 .  رغب عن سنتي فليس مني
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ) جعل أفضل الصيام صيام داود كان يصوم  : الوجه الخامس

 يوماً ويفطر يوماً ( وقد قال صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن عمرو ال أفضل من ذلك .
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 العتكاف وقيام رمضان  باب  
 

 هو لزوم الشيء واإلقامة فيه . :لعتكاف في اللغة  ا
لزوم أحد املساجد من شخص خمصوص يف وقت خمصوص . شرع االعتكاف بالكتاب  : شرعاا 

اتَِّخُذوا َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوَأْمًنا وَ } والسنة وإمجاع سلف األمة، ففي الكتاب قوله تعاىل : 
َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهَِّرا بـَْيِتي لِلطَّائِِفيَن َواْلعَ  َراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبـْ اِكِفيَن َوالرُّكَِّع ِمْن َمَقاِم ِإبـْ

  . ) سورة البقرة ( {( 125السُُّجوِد )
 اخر حىت قبضه اهلل إليه .فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعتكف العشر األو  وأما السنة

فقد أمجع العلماء كما نقل إمجاعهم النووي وابن قدامة وسبقهما ابن املنذر وابن  أما اإلجماع
يف  عبدالرب كل هؤالء نقل االمجاع على مشروعية االعتكاف قال اإلمام أمحد رمحه اهلل ال أعلم خالفًا 

 سنيته . 
ُتْم  }: العتكاف للمرأة أم للرجل لقوله تعاىل واليصح االعتكاف إال يف املسجد سواء كان ا َوأَنـْ

 { .  َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ 
( وهو  املساجد الثالثة ويصح االعتكاف بأي مسجد، وقد جاء حديث بأنه ال اعتكاف إال يف )

رمضان  حديث غريب معلول اليصح إال مرساًل رواه عبدالرزاق وغريه. وأّما قول املؤلف رمحه اهلل ) وقيام
( أي وذكر األخبار الدالة على فضل قيام الليل وإحيائه فقيام الليل دأب الصاحلني وعز املؤمنني ورفعة 

) نعم الرجل الصالح عبداهلل لو كان يف الدرجات ومكفرة للسيئات وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 ابن عمر به .   عن ( رواه البخاري رمحه اهلل من طريق الزهري عن سامل يقوم من الليل

 استفتح املؤلف رمحه اهلل باب االعتكاف وقيام رمضان حبديث أيب هريرة.
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من قام  / عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )846
 ( .هذا الخبر متفق عليه . رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه

ي رمحه اهلل حدثنا حيىي بن بكري قال أخربنا الليث عن عقيل بن خالد بن عقيل قال اإلمام البخار 
 عن الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة به. 

وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن الزهري عن محيد بن 
 عبدالرمحن عن أيب هريرة به .

ئي يف السنن الكربى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخربنا سفيان عن الزهري عن أيب ورواه النسا
(. وقد خولف بذلك قتيبة وخولف بذلك  غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر سلمة عن أيب هريرة وفيه )

أيضًا سفيان فقد روى احلديث مجع من احلفاظ عن سفيان ورواه آخرون كمعمر ومالك والليث ويونس 
 وه عن الزهري فلم يذكروا ) وما تأخر ( فهي زيادة غري حمفوظة .رو 

 قوله ] من قام [ . 
)من( اسم شرط جازم جتزم فعلني األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه قوله ]قام[ هذا فعل 
الشرط واليتم جواب الشرط إال بتحقق فعل الشرط وفعل الشرط هنا مقيد ملن قام رمضان ) إمياناً 

 ساباً ( .واحت
 فإن وجد اإلميان ومل يوجد اإلحتساب أو العكس مل حيصل على املغفرة والرضوان . 

 ( . من صام رمضان إيماناً واحتساباً واملراد بالقيام هنا قيام الليل، ويف رواية يف الصحيحني ) 
اد به التصديق كما و ) إميانًا ( أي تصديقًا بوعد اهلل وتصديقًا بثوابه فإن اإلميان يف اللغة يطلق وير 

أي مبصدق لنا، أما يف الشرع : فإنه قول باللسان واعتقاد { َوَما أَْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا} يف قول اهلل جل وعال 
باجلنان وعمل باألركان . خالفًا للجهمية فإهنم يزعمون أن اإلميان هو املعرفة وخالفًا لألشاعرة فإهنم 

الفًا للمرجئة فإن اإلميان عندهم قول باللسان واعتقاد باجلنان يدعون أن اإلميان هو التصديق فقط وخ
 وخيرجون األعمال عن مسمى اإلميان .
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 قوله ] احتساباً [ . 
أي طلباً لألجر والثواب وطلباً ملرضاة اهلل فال يريد من الناس مدحاً والثناءاً وال جزاًء والشكوراً قال 

 . ) النساء ( {(114اَء َمْرَضاِة اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما )َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك اْبِتغَ } تعاىل : 
 قوله ] غفر له ماتقدم من ذنبه [ . 

ذهب مجهور العلماء إىل أن املراد باملغفرة هنا غفران الصغائر دون الكبائر فإن الكبائر عندهم 
 التكفر إال بالتوبة .

ث العال بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب وقد جاء يف صحيح اإلمام مسلم من حدي
) رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن مالم تغش صلى اهلل عليه وسلم قال 

 . الكبائر (
وذهب اإلمام أبو العباس شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه إىل أن احلديث يعم الصغائر 

 أن بعض األعمال الصاحلة ال يقتصر تكفريها على الصغائر فقط بل تكفر والكبائر، ورجح رمحه اهلل
 حىت الكبائر، وذكر رمحه اهلل يف كتاب اإلميان عشرة أوجه مؤيداً هبا قوله فلرتاجع . 
ومن قام مع اإلمام  واحلديث يدل على فضيلة قيام رمضان واإلحتساب يف ذلك ويف احلديث )

 ( رواه أمحد وأبو داود وغريمها وإسناده حسن . حتى ينصرف كتب له قيام ليلة
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/ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) إذا دخل 850
 العشر أي العشر اْلخيرة من رمضان . شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ( متفق عليه.

قال أخربنا سفيان بن عيينة عن أيب يعفور عن أيب قال اإلمام البخاري حدثنا علي بن عبداهلل 
 الضحى عن مسروق عن عائشة به .

وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال حدثنا ابن عيينة عن أيب يعفور 
 به .

 قولها ] كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل العشر [ .
مرار وقد تفيد األغلبية ولكن بالنظر إىل األدلة األخرى يتبني أن املراد كان هنا تفيد الدوام واإلست

 بكان هنا الدوام واالستمرار .
 قولها ] إذا دخل العشر [ .

إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان ، واملراد بالعشر العشر األواخر من شهر رمضان فقد كان النيب 
ففي هذا دليل على مشروعية ختصيص بعض األيام  صلى اهلل عليه وسلم خيص العشر مبزيد من العمل .

بالعبادة والزيادة عن الوقت املعتاد يف سائر األيام فإن العشر األواخر من رمضان فيهن ليلة من تُقبل منه 
فيها حاز أجرًا عظيمًا وثوابًا جزياًل يزيد فضل هذه الليلة على عبادة ثالث ومثانني سنة وبضعة أشهر 

َلُة اْلَقْدِر        )} لة وذكرها يف كتابه فقال تعاىل : وعظم اهلل هذه اللي َلُة اْلَقْدِر 2َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ ( لَيـْ
ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر ) واملراد {  تـَنَـزَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها} ويف هذه الليلة يقول اهلل جل وعال {  (3َخيـْ

 بالروح هنا جربيل عليه السالم .
ذلك كان النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد يف العبادة تقول عائشة رضي اهلل فل

عنها ذاكرة بعض عمله يف هذه العشر تقول ) شد مئزره ( قيل املعىن ربط إزاره ليجتهد يف العبادة، وقيل 
كاف وليس وقت املعىن هذا كناية عن ترك اجلماع ليايل العشر فإن هذا الوقت وقت عبادة ووقت اعت

تفرغ للنساء ومن مث رأى بعض الفقهاء مشروعية ترك اجلماع ليايل العشر تفرغًا للعبادة وليس املعىن عند 
هذا الفقيه ان ترك اجلماع يراد بذاته وإمنا يراد ملن أراد التفرغ للعبادة ومل خيش على نفسه الضرر، أما 

تـَنَـزَُّل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح } جيامع املرأة لقول اهلل تعاىل : املعتكف فقد أمجع العلماء رمحهم اهلل  على أنه ال
 .) البقرة ( {.ِفيَها 
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والصحيح يف قول عائشة ) شد مئزره ( أنه كناية عن اعتزال النساء ولو كانت تقصد أنه كان جيد 
هنا للمغايرة ففرقت  وجيتهد بإحياء الليل ملا قالت بعد هذا ) وأحيا ليله ( والواو هنا للمغايرة والعطف

عائشة رضي اهلل عنها بني شد املئزر وإحياء الليل وليس املعىن أنه صلى اهلل عليه وسلم حييي مجيع الليل 
وإمنا حييي معظمه وإطالق الكل على البعض إسلوب عريب فصيح جاء يف الكتاب والسنة الشيء 

هل كل . ) آل عمران ( { اُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم الَِّذيَن قَاَل َلُهْم النَّ } الكثري، من هذا قوله تعاىل 
الناس قالوا وهل كل الناس مجعوا ال إمنا هم نفٌر يسري من مجلة العاملني ولذلك تقول عائشة كان رسول 

، وحيتمل أن  ( إال قليالً ( ويف أحاديث أخرى تقول )  يصوم شعبان كلهاهلل صلى اهلل عليه وسلم ) 
 راد إحياء الليل كله ألنه مل يرد شيء صحيح خيالف هذا الظاهر والعلم عند اهلل .  يكون امل

 قولها ] وأيقظ أهله [ . 
يف هذا دليل على مشروعية إيقاظ األهل ليايل العشر واملراد هنا تأكيد االستحباب وإال فهذا الفعل 

) أن النبي صلى اهلل عليه ريرة مسنون يف مجيع األيام، وعند أيب داود من حديث أيب صاحل عن أيب ه
وسلم قال : رحم اهلل رجاًل قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإنه أبت نضح في وجهها 
الماء ورحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه 

 (. الماء
سلم ) كان يعتكف العشر اْلواخر من / وعنها رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه و 851

 رمضان، حتى توفاه اهلل عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده(. متفق عليه .
قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا عبداهلل بن يوسف قال أخربنا الليث بن سعد عن عقيل بن 

 خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة .
 د قال أخربنا الليث به .وقال اإلمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعي

وروى البخاري من طريق يونس ومسلم من طريق موسى بن عقبة كالمها عن نافع عن ابن عمر 
 رضي اهلل عنهما قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )يعتكف العشر األواخر من رمضان( . 

 قولها ] يعتكف العشر اْلواخر [ .
صلى اهلل عليه وسلم والعجيب مع كون النيب صلى اهلل عليه هذا هو الذي استقر عليه أمر النيب 

وسلم يعتكف العشر وكانت أزواجه تعتكف معه ومن بعده ومع كونه صلى اهلل عليه وسلم مل يدع 
االعتكاف قط إال أنه مل يرد حديث صحيح عنه صلى اهلل عليه وسلم يف فضل االعتكاف ويف ذكر 
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ومن فعل {  َواْلَعاِكِفينَ } من مدح أهله كما يف قوله تعاىل :  ثواب أهله وإمنا نأخذ ثواب االعتكاف
 النيب صلى اهلل عليه وسلم واملواظبة عليه وإمجاع أهل العلم .

واعتكاف العشر األواخر من رمضان آكد من العمرة يف رمضان واجلمع بينهما أكمل فإن كان 
 البد ألحدمها دون األخر فاالعتكاف أفضل لوجهني : 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر ومل يكن يعتمر واليفعل  : ألولالوجه ا
 النيب صلى اهلل عليه وسلم إال األكمل واألفضل .

أن االعتكاف يعترب يف بعض البالد من السنن املهجورة فكان إحياؤه أوىل من  :الوجه الثاني  
د يف هذا الزمان، وألن االعتكاف يف العشر يفوت وقته العمرة يف رمضان اليت يتنافس عليها معظم العبا

 خبالف العمرة ميكن أداؤها يف غري رمضان وإن كانت يف رمضان أفضل عند أكثر أهل العلم .
واالعتكاف سنة وليس بواجب ولكن جيب بالنذر حلديث عائشة يف البخاري أن الرسول صلى اهلل 

 ( . طعهمن نذر أن يطيع اهلل فليعليه وسلم قال : ) 
 قولها ] ثم اعتكف أزواجه من بعده [ .

يف هذا دليل على صحة اعتكاف املرأة وقد جوز بعض أهل العلم اعتكاف املرأة يف بيتها دون 
املساجد وهذا ال دليل عليه والصحيح أنه اليصح اعتكاف املرأة إال يف املسجد ولكن املرأة التعتكف إال 

الفتنة ثانيًا وإذا كانت طاهرة ثالثاً، فإذا اختل شرط من هذه الشروط  إذا أذن هلا وليها أواًل وإذا أمنت
الثالثة مل يصح اعتكافها وجيب على املرأة إذا اعتكفت يف املسجد أن تعتزل الرجال وأن تتخذ هلا خباءاً 

 خاصاً لئال يراها الرجال يف حالة غري متسرتة .
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اهلل عليه وسلم ) إذا أراد  أن يعتكف / وعنها رضي اهلل عنها قالت : كان النبي صلى 852
 صلى الفجر ثم دخل معتكفه ( متفق عليه .

قال البخاري رمحه اهلل حدثنا حممد بن سالم قال حدثنا حممد بن ُفضيل بن غزوان عن حيىي بن 
 سعيد عن عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة به .

ىي بن سعيد  عن عمرة عن عائشة وقال مسلم حدثنا حيىي بن حيىي قال أخربنا أبو معاوية عن حي
به. وظاهر احلديث يدل على أن املعتكف يدخل معتكفه حني يصلي الفجر من اليوم احلادي 
والعشرين، وهبذا قالت طائفة قليلة من الفقهاء، وقد ذهب األئمة األربعة ومجاهري العلماء سلفًا وخلفاً 

اليت يريد أن يعتكف فيها فعليه يدخل  إىل أن املعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة
 بغروب مشس يوم عشرين وهذا القول أرجح من القول األول وذلك لوجوه . 

أن ليلة إحدى وعشرين من ليايل القدر ومن الليايل اليت ترجى فيها ليلة القدر  : الوجه األول
رين يكون قد فوت ليلًة فشرع إعتكافها بينما إذا قلنا أنه يدخل بعد صالة الفجر من يوم إحدى وعش

 من ليايل القدر .
أنه إذا دخل ليلة إحدى وعشرين يصدق عليه أنه اعتكف العشر بينما إذا  : الوجه الثاني

دخل فجر إحدى وعشرين ونقص الشهر يكون حينئذ قد اعتكف مثانية أيام واالعتكاف عشرة أيام وإن 
 نقص الشهر فتسعة .
( . أي املكان الذي  دخل معتكفهيف حديث الباب )  إن معىن قول عائشة : الوجه الثالث

أعد جللوس املعتكف فيه، وقد كان يوضع للنيب صلى اهلل عليه وسلم خيمة يف ذلك يوضح هذا أن 
عائشة قالت إذا صلى الفجر فلو كانت تقصد باملعتكف املسجد فلماذا تقول إذا صلى الفجر ملاذا 

ل املسجد ونوى االعتكاف فعلم حينئٍذ أن عائشة حني قالت التقول إذا أراد أن يصلي الفجر ألنه دخ
دخل معتكفه أي املكان الذي أعد لالعتكاف وليس املعىن أنه منذ هذه اللحظة نوى االعتكاف فهذا 
القول ضعيف ومجاهري العلماء على خالفه ومن زعم أن هذا احلديث صريح هبذا فقد غلط إذ لو أرادت 

يب صلى اهلل عليه وسلم مل يدخل املسجد وينو االعتكاف إال بعد صالة عائشة رضي اهلل عنها أن الن
الفجر ملا قالت : )معتكفه( وأيضاً ملاذا النيب صلى اهلل عليه وسلم يدخل معتكفه وينوي االعتكاف بعد 
صالة الفجر ملاذا مل ينو حني دخل املسجد كل هذا يبني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد اعتكف من 
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كنه حييي معظم الليل أوكله بالصالة والعبادة والتهجد فإذا صلى الفجر دخل املكان املعد قبل ول
 لالعتكاف ليخلو بربه جل وعال .

واحلديث دليل أيضًا على مشروعية االعتكاف، وفيه دليل أيضًا على أن املعتكف يتخذ لنفسه 
الثياب أو استقبال من يريد زيارته من مكاناً خاصاً وذلك ليخلو بربه ولكي ال يتعوره أحد حني استبدال 

 أهله .
/ وعنها قالت : إن كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ليدخل علّي رأسه وهو في 853

 ( متفق عليه .  المسجد ـ فأرجله ، وكان اليدخل البيت إال لحاجة، إذا كان معتكفاً 
نا الليث بن سعد عن الزهري عن عروة قال اإلمام البخاري رمحه اهلل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث

 وعمرة عن عائشة رضي اهلل عنها .
 وقال اإلمام مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن الزهري به .

 وفي الحديث فوائد منها . 
جواز إخراج املعتكف بعض بدنه وأن هذا اليؤثر على االعتكاف لقوهلا )إن  :  الفـائدة األولى

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليدخل علي رأسه( . كان
وقد أخذ من هذا بعض الفقهاء أن من حلف أال يدخل بيت فالن من الناس وأدخل بعض 

 جسده فإنه ال حينث .
جواز اشتغال املعتكف برتجيل الرأس وأن هذا الفعل الينايف هيئة االعتكاف  : الفـائدة الثانية

 املرء معتكفاً . فإن النظافة مطلوبة وإن كان 
جواز حمادثة املعتكف ألهله وذلك ليقضوا حوائجه ويفعلوا مصاحله أو غري :  الفـائدة الثالثة

 ذلك من املصاحل العامة واخلاصة.
جواز ختصيص بعض الزوجات مبثل هذا الفعل فإن عائشة رضي اهلل عنها  : الفـائدة الرابعة

قد انقطع فلذلك من له أكثر من زوجة واعتكف قد اختصت بالرتجيل علمًا أن القسم باالعتكاف 
 واحتاج شيئاً فله أن خيص إحدى الزوجات مبا يشاء .
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أن املعتكف الخيرج إال ملا البد منه وجاء يف رواية  ) الخيرج إال حلاجة :  الفـائدة الخامسة
هم اهلل هل يعود اإلنسان يعين البول والغائط ، ويلحق هبما ماحيتاج إليه املرء، وقد اختلف الفقهاء رمح

 .مريضاً ويشهد جنازة 
فقالت طائفة اليعود مريضًا واليشهد جنازة مطلقًا وإن كانت اجلنازة ألحد : القول األول  

 األبوين أوكليهما فإن خرج بطل اعتكافه .
وقالت طائفة خيرج للحاجة وهو قول لإلمام أمحد وهو مروي عن مجاعة من :  القول الثاني

ٌع من احملققني ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان خيرج للحاجة فقد جاء يف الصحابة اختاره مج
وهو معتكف فلما انقلبت الصحيحني عن صفية وذلك يف قصة جميئها للنيب صلى اهلل عليه وسلم ) 

 ( .  لتذهب إلى بيتها خرج معها
حمرم النيب صلى اهلل  واحلديث صريح جبواز اخلروج من املعتكف للحاجة علمًا بأنه الجيرأ أحد على

عليه وسلم ومع ذلك خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم معها ليوصلها، فعيادة املريض القريب أوىل من هذا 
 وتشييع جنازة من له حق عليك أوىل من هذا .

إن اشرتط أن خيرج للحاجة خرج وإال فال خيرج وهذا املشهور من مذهب :  القول الثالث
قضية االشرتاط ال أصل هلا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال عن أحد من  احلنابلة وهذا ضعيف ألن

الصحابة فقد قال اإلمام مالك رمحه اهلل يف املوطأ مل أمسع من أحد من أهل العلم باالشرتاط مث ذكر رمحه 
م فقد  اهلل بأّن االشرتاط بدعة وهذا احلق فلو كان االشرتاط مشروعًا لنقل عن النيب صلى اهلل عليه وسل

كان خيرج حلاجته ومل يذكر عنه أنه علم أمته االشرتاط، واحلق من هذه األقوال أن املعتكف خيرج 
للحاجة اليت يشق على نفسه برتكها ولو مل يشرتط على الراجح وهذا هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم  

 كما يف حديث الباب وحديث حفصة رضي اهلل عنها . 
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سنة على المعتكف أن اليعود مريضاً واليشهد جنازة، وال يمس امرأة / وعنها قالت : ال854
واليباشرها، واليخرج لحاجة إال لما البد له منه وال اعتكاف إال بصوم، وال اعتكاف إال في 

 مسجد جامع .
هذا اخلرب رواه اإلمام أبو داود يف سننه من طريق عبدالرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن 

 عائشة به .
 قال أبو داود عقبه غري عبدالرمحن اليقول فيه من السنة وجعل هذا اخلرب من قول عائشة .

واخلرب رواه البيهقي يف السنن الكربى من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن 
  . الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول اهلل يعتكف العشر األواخر ـ وفيه ـ والسنة فذكرت اخلرب

ولكن قال اإلمام البيهقي يف املعرفة قوله ومن السنة من قول من دون عائشة، فقالت طائفة هذا 
من قول الزهري وقال آخرون هذا من قول عروة فقد روى سفيان عن هشام بن عروة عن عروة من قوله 

 صوم (. ورواه سعيد بن عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ) ال اعتكاف إال ب
وهذا كله يوضح لنا أن قوهلا يف احلديث من السنة ليست حمفوظة وأهنا مدرجة أيضًا وهذا اختيار 

 اإلمام الدارقطين رمحه اهلل .
فعليه الميكن االحتجاج هبذا اخلرب على منع املعتكف من عيادة املريض وتشييع اجلنازة ولكن ليس 

بعها هذا غلط إمنا يتبع جنازة من له حق عليه كأحد معىن هذا أن املعتكف كلما مسع جبنازة خرج وت
 الوالدين أو ابن أوعم أوعامل له نفع لإلسالم واملسلمني مثل هؤالء تتبع جنائزهم ويعاد مريضهم .

 وأما قولها ] واليمس امرأة ، واليباشرها [ .
ُتْم َعاِكُفوَن ِفي َواَل تـَُباِشُروهُ } فهذا صحيح فإن املعتكف الميس امرأة واليباشرها لقول اهلل  نَّ َوأَنـْ

 . ) البقرة ({ .  اْلَمَساِجدِ 
ولذلك قال احلرب عبداهلل بن عباس إذا جامع املعتكف بطل ) اعتكافه ( رواه أبو بكر بن أيب شيبة 

 بإسناد صحيح فقد رأى ابن عباس أنه يفسد حينئٍذ وإذا أراد االعتكاف فإنه يستأنف من جديد.
 كاف إال بصوم [ .وأما قولها ] وال اعت

 هذه القضية سيأيت حبثها إن شاء اهلل على حديث ابن عباس .
 وأما قولها ] وال اعتكاف إال في مسجد جامع [ .
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املراد باجلامع هنا الذي جيمع فيه وليس املراد باجلامع الذي تقام فيه اجلمعة فهذا وإن شرطه اإلمام 
مالكًا رمحه اهلل اليرى اخلروج من املسجد أبدًا إال ملا مالك إال أنه أخذ هذا احلكم من أدلة أخرى ألن 

البد منه أما كونه يعتكف يف غري مسجد جامع مث خيرج يؤدي اجلمعة فهذا ينهى عنه اإلمام مالك ويرى 
أنك تعتكف يف مسجد تقام فيه اجلمعة حىت الخترج ولكن خالفه هبذا اإلمام أبو حنيفة والشافعي وأمحد 

اف يف مسجد التقام فيه اجلمعة إذا كانت تقام فيه اجلماعة ورأوا أيضًا أن املعتكف فرأوا جواز االعتك
خيرج يوم اجلمعة ألداء صالة اجلمعة ولكن هل يبادر إىل الصالة أم يتأخر لئال يطول خروجه فيه قوالن 

 للفقهاء :
 معة .أنه يذهب مبكراً لألحاديث الوارده يف فضل التبكري إىل صالة اجل :قول األول  ال

أنه يذهب متأخرًا لئال يكثر خروجه عن معتكفه وإمنا رخص له للحاجة  : القول الثاني
واملقصود يتم إذا صلى اجلمعة وهذا القول أقرب للصواب من القول األول. ويف قول عائشة ) وال 
اعتكاف إال يف مسجد جامع( دليل على جواز االعتكاف يف مجيع املساجد وهذا الصحيح وهو قول 

ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد  }كثر أهل العلم قال تعاىل : أ  فلم خيص مسجداً عن مسجد . { َوأَنـْ
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ليس على  / وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )855
 ( . المعتكف صيام إال أن يجعله على نفسه

طريق عبداهلل بن حممد الرملي عن حممد بن حيىي رواه الدارقطين يف سننه واحلاكم يف مستدركه من 
بن أيب عمر قال حدثنا عبدالعزيز بن حممد عن أيب سهيل عم مالك بن أنس عن طاووس عن ابن عباس 

 به .
قال اإلمام الدارقطين رفعه هذا الشيخ يعين الرملي وغريه اليرفعه قال ابن القطان وعبداهلل بن حممد 

هقي والصواب وقفه ورفعه وهم وهذا هو احملفوظ أي وقفه وأنه من قول عبداهلل الرملي ال أعرفه، وقال البي
 بن عباس رضي اهلل عنهما .

وهذا احلديث يدل على عدم لزوم الصوم للمعتكف وهبذا قال اإلمام أمحد والشافعي رمحهما اهلل، 
 وذكر يف زاد املعاد أن وقال مالك وأبو حنيفة يلزم الصيام للمعتكف وهذا هو اختيار ابن القيم رمحه اهلل

هذا اختيار شيخ اإلسالم ولكن املوجود يف الفتاوى أن الصوم ليس شرطًا لإلعتكاف والقول األول هو 
الصحيح ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ) اعتكف عشرًا من شوال ( واحلديث متفق على صحته ، 

يف العشر األول يوم العيد وهذا الصيام فيه  وقد ذكر اإلمام البغوي رمحه اهلل يف شرح السنه أنه يدخل
وعلم أنه صلى اهلل عليه وسلم اعتكف بدون صيام وأيضاً مل ينقل أحد من الصحابة عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أنه أوجب الصوم باالعتكاف فدل هذا على عدم لزومه وأن االعتكاف يصح بدون صوم، 

ة لالعتكاف، فقال بعض أهل العلم ليس ألقله مدة فمن وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف أقل مد
دخل املسجد ونوى االعتكاف أجر هبذا ولكن يشكل على هذا القول أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

( رواه مسلم فجعل النيب صلى اهلل  وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباطقال ) 
له من االعتكاف ولكن لقائل أن يقول االعتكاف نوع من أنواع عليه وسلم هذا من الرباط ومل جيع

الرباط فكل اعتكاف رباط وليس كل رباط اعتكافًا وهذا القول وارد إال أن األوىل جعله رباطًا ألن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم ما قال فذلكم االعتكاف فذلكم االعتكاف، ولذلك قالت طائفة أخرى إن أقل 

ة أما إذا كان أقل من يوم وليلة فيسمى رباطًا ودليل القائلني بيوم وليلة حديث عمر االعتكاف يوم وليل
إني نذرت أن أعتكف ليلة في يف الصحيحني أنه قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم يارسول اهلل ) 

( . وهذا احلديث ليس صرحيًا فيما ذكروا ومل يرد المسجد الحرام فقال له رسول اهلل أوف بنذرك 
صحيح حيدد أقل االعتكاف، وأما أكثره فليس له منتهى ولكن أفضل أنواع االعتكاف العشر  حديث
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اآلواخر من رمضان واالعتكاف سنة باتفاق أهل العلم والجيب إال إذ جعله اإلنسان على نفسه كما 
معه لزم قال ابن عباس ) إال أن جيعله على نفسه ( يعين بالنذر فحينئٍذ يلزم االعتكاف وإن نذر الصوم 

( وهذا النذر طاعة جيب  من نذر أن يطيع اهلل فليطعهالصوم لعموم خرب عائشة يف صحيح البخاري ) 
الوفاء به إال أن يشق عليه فيعجز عنه فحينئٍذ يكفر عن ذلك على القول الراجح حلديث عقبة بن عامر 

( وهذا احلديث على القول يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )كفارة النذر كفارة ميني
الراجح يشمل نذر املعصية فمن نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء به ولكن جيب عليه أن يكفر عن نذره 
وهبذا قال اإلمام أمحد واختار هذا القول ابن القيم يف هتذيب السنن، واختلف العلماء فيما لو نذر نذراً 

نذر أن ال أحلق حلييت فلم يف هبذا النذر فحلق حليته  يلزمه فعله أصاًل فلم يف كأن يقول اهلل عليّ 
يقول بعض أهل العلم ال كفارة عليه ألن هذا أمر واجب عليه يف أصل الشرع وعن أمحد رمحه اهلل عليه 
الكفارة وهذا األظهر وذلك لعموم األدلة واحلقيقة أن هذه املسألة داخله بعموم حديث عائشة من )نذر 

والنذر يف إعفاء اللحية نذر طاعة وإن كان واجبًا يف أصل الشرع فيلزمه أن يكفر  أن يطيع اهلل فليطعه(
 عن ميينه إذا نقض نذره .

 واملقصود أنه ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله على نفسه بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء .
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ه وسلم أروا / وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن رجاالً من أصحاب النبي صلى اهلل علي858
ليلة القدر في المنام، في السبع اْلواخر، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) أرى رؤياكم قد 

 تواطأت في السبع اْلواخر ( فمن كان متحريها فليتحرها في السبع اْلواخر ( متفق عليه . 
ن ابن عمر به وقال قال البخاري رمحه اهلل حدثنا عبداهلل بن يوسف قال أخربنا مالك عن نافع ع

مسلم رمحه اهلل حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر به . وقد جاء عند أيب 
داود من طريق أيب موسى بن عقبة عن أيب إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبري عن ابن عمر عن النيب 

 ( .  هي  في كل رمضانصلى اهلل عليه وسلم أنه قال يف ليلة القدر ) 
ولكن هذا اخلرب معلول أعله أبو داود وغريه فقد رواه سفيان وشعبة عن أيب إسحاق موقوفًا على 
عبداهلل بن عمر وهو ينقل لنا يف حديث الباب عن النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهنا يف السبع اآلواخر 

 فيحمل قوله على أحد ثالثة أوجه .
 رمضان قبل أن يعلم هبذا احلديث.لعل ابن عمر قال هي يف كل  : الوجه األول

سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال لعله نسي ماحدث به عن النيب صلى  : الوجه الثاني
 اهلل عليه وسلم .

لعل مراد ابن عمر بقوله هي يف رمضان العموم فيخصص مبا روى عن النيب  : الوجه الثالث
بعد أن يكون مراد ابن عمر الرد على من قال هي صلى اهلل عليه وسلم ومن رمضان السبع اآلواخر وال ي

يف شعبان أومن قال هي يف كل العام فأراد ابن عمر أن يوضح أن ليلة القدر التكون إال يف رمضان 
 وهي أيضاً يف العشر اآلواخر.

قال  قوله ] أن رجااًل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ) أروا ليلة القدر في المنام ( [
بن حجر يف فتح الباري مل أقف على تسمية أحد من هؤالء الرجال واحلقيقة أنه الحاجة بنا إىل احلافظ ا

معرفة امسائهم ولو كان لألمة حاجة إىل معرفة أمساء هؤالء ألبرزهم لنا عبداهلل بن عمر الذي يهمنا أن 
 رجاالً أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع اآلواخر . 
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 : ـففي ذلك بعض الفوائد 
أن الصحابة تواطأت رؤياهم على أهنا يف السبع اآلواخر ومن مث قال غري  : الفـائدة األولى

 واحد من أهل العلم بأن أرجى ليايل القدر السبع اآلواخر وأرجاها ليلة سبع وعشرين .
فيه أن ليلة القدر ترى يف املنام وقد ذكر شيخ اإلسالم أهنا ترى يف اليقضة   : الفـائدة الثانية

أن يرى اإلنسان أنوارًا وخريًا ومايتبع ذلك ولليلة القدر علمات كأن تكون ليلتها ال حارة وال باردة ك
ومنها أن خترج الشمس يف صبيحتها الشعاع هلا وأما قول بعض الناس بأن الكالب التنبح يف ليلتها 

 فهذا قد قاله بعض أهل العلم وال دليل عليه .
ذا تواطأت على شيء فهذا دليل على صدقها والرؤيا تسر املؤمن أن الرؤيا إ:  الفـائدة الثالثة

وال تغره فاملسلم يستفيد من الرؤيا ولكن هي ليست شرعًا من عند اهلل إال إذا أقرها النيب صلى اهلل عليه 
وسلم وهذا انقطع مبوته صلى اهلل عليه وسلم ولكن كم من إنسان استفاد من الرؤيا إما موعظة يتعظ هبا 

ذلك وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ) مل يبق من املبشرات إال الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أوغري 
 أوترى له ( رواه مسلم يف صحيحه .

 قوله ] ُأرى رؤياكم قد تواطأت [ .
 الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنَـُّهمْ  }أرى بضم اهلمزة أي أظن والظن نوعان : ظٌن مبعىن اليقني كما قال تعاىل : 

 أي يستيقنون أهنم يالقون رهبم ، النوع الثاين الظن مبعىن الشك .{ ُماَلُقو رَبِِّهْم 
 هو جتويز أمرين أحدمها أظهر من اآلخر . : تعريف الظن

وجيوز ضبط هذه الكلمة مبعىن أرى وذلك بفتح اهلمزة  فيكون املعىن أعلم رؤياكم واألول هو 
 األشهر عند أهل العلم .
 متحريها فليتحرها في السبع اْلواخر [ . قوله ] فمن كان

أي فمن كان منكم يتحرى ليلة القدر ويتحرى القيام فيها ويتحرى الدعاء فيها وقيام ليلتها فعليه 
 باجلد واالجتهاد بالسبع اآلواخر خصوصاً أوتارها .

ها احلافظ ابن وقد اختلف العلماء رمحهم اهلل يف حتديد ليلة القدر وذلك على أربعني قواًل سردها كل
حجر يف فتح الباري ويف بعضها تقارب ميكن ضم قول إىل قول وبعض هذه األقوال شاذة بل باطلة  
كقول بعضهم إهنا رفعت وقول آخر أهنا يف كل السنة وهذا قول باطل أيضاً، وكذلك من األقوال الباطلة 
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السنة والمن قول صاحب جاء أهنا ليلة النصف من شعبان فهذه ال دليل عليها ال من الكتاب وال من 
 عنه بإسناد صحيح .

وأكثر أهل العلم على أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين وكان أيب بن كعب حيلف على هذا 
 واألثر عنه رواه مسلم يف صحيحه .

 واحتج اجلمهور لقوهلم مبا ذكره املصنف يف الباب من حديث معاوية بن أيب سفيان .
، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال في  ماسفيان رضي اهلل عنه/ فعن معاوية بن أبي 857

 ليلة القدر ) ليلة سبع وعشرين ( .
وهذا اخلرب رواه أبو داود يف سننه فقال حدثنا عبيداهلل بن معاذ قال حدثنا أيب عن شعبة عن قتادة 

 شعبة به .قال مسعت مطرّفاً حيدث عن معاوية . ورواه الطرباين والبيهقي كالمها من طريق 
ورواه أبو بكر ابن أيب شيبة عن عفان، والبيهقي من طريق أيب داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة 
عن مطرف عن معاوية من قوله وهذا هو احملفوظ وعليه اليصح االحتجاج باخلرب على تعيني ليلة القدر 

يلة سبع وعشرين وهل هي حمدَّدة واحلق يف هذه املسألة أن يقال إن ليلة القدر يف أوتار العشر وأرجاها ل
يف هذه الليلة على مر السنني أم أهنا تنتقل ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أهنا يف ليلة واحدة والتنتقل 
وقال آخرون إن ليلة القدر تنتقل فقد تكون يف هذا العام ليلة مخس وعشرين ويف العام الثاين ليلة سبع 

عشرين وهذا القول أقرب إىل الدليل فإن قيل  ملاذا مل يعلمنا النيب وعشرين ويف العام الثالث ليلة تسع و 
 صلى اهلل عليه وسلم بتعيينها .

لئال يتكل العباد على هذه الليلة ويدعوا العمل يف سائر الشهر فلذلك من احلكمة :  فـالجواب
لعبادة والدعاء لعلهم العظيمة أن العباد اليعلمون تعيينها عن طريق النص ليجتهدوا ويضاعفوا اجلهود يف ا

يصيبوهنا ألن من أصاب ليلة القدر فقد أصاب خرياً كثرياً ففي الصحيحني وغريمها من طريق الزهري عن 
من قام ليلة القدر إيماناً أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة:  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) 

ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر )} عاىل : ( وقد قال ت واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه َلُة اْلَقْدِر َخيـْ  { .( 3لَيـْ
فمن تقبل منه يف ليلة القدر فعبادة ليلة واحدة تفضل عبادة ألف شهر وذلك ثالثة ومثانون عاماً 
وأربعة أشهر فهذا ثواب كبري وأجر عظيم على عمل يسري قليل على من يسره اهلل عليه فقد قال معاذ 

عليه          عليه وسلم أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار فقال له صلى اهلل للنيب صلى اهلل 
وهذا اخلرب وراه الرتمذي يف  ) لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره اهلل عليه (وسلم : 
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 جامعه من طريق أيب وائل عن معاذ واختلف يف مساعه منه وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .
وخالفه الدارقطين وذكر أن الصحيح يف هذا اخلرب رواية محاد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب 

 عن معاذ .
/ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : قلت يارسول اهلل ، ) أرأيت إن علمت أي ليلة 856

 القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : ) قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ( .
 خلرب  رواه اإلمام أمحد وأهل السنن إال أبا داود .هذا ا

واحلديث رواه الرتمذي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن احلسن عن عبداهلل بن 
بريدة عن عائشة ورواه ابن ماجه عن طريق وكيع عن كهمس بن احلسن به . وقد صححه الرتمذي رمحه 

 ائشة قاله النسائي والدارقطين . اهلل وفيه نظر فإن عبداهلل مل يسمع من ع
ورواه اإلمام أمحد والنسائي يف عمل اليوم والليلة والطرباين يف كتاب الدعاء واحلاكم يف املستدرك  

 كلهم من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة به،
 مستدركه وقال على شرط وفيه اختالف ذكره النسائي يف عمل اليوم والليلة وقد صححه احلاكم يف

 الشيخني ومل خيرجاه وسكت عن ذلك اإلمام الذهيب رمحه اهلل. 
ويف هذا نظر فاحلديث ليس على شرط الشيخني وفيه اختالف كثري واحلديث حديث عبداهلل بن 

 بريدة وقد تقدم أنه مل يسمع من عائشة . 
 قولها ] أرأيَت إْن علمُت أي ليلة ليلة القدر [ . 

مهة الصحابة رضي اهلل عنهم وخاصة عائشة رضي اهلل عنها حيث تسأل عن دعاء تدعو  فيه علو
به يف ليلة القدر وعائشة عندها علم عظيم من كون الدعاء يف ليلة القدر مشروعًا وحتفظ عائشة رضي 

خرة تدعو به اهلل عنها الشيء الكثري من األدعية وهذا الخيفاها ولكنها تريد دعاًء جامعاً خلريي الدنيا واآل
يف ليلة القدر فأرشدها النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل سؤاهلا وأعلمها مبا ينفعها واحلديث لو صّح صريح 
بالرد على من زعم بأن ليلة القدر قد رفعت إذ لو كانت ليلة القدر قد رفعت لقال صلى اهلل عليه وسلم 

تأخري البيان عن وقت احلاجة الجيوز ولذلك لعائشة ال حاجة إىل معرفة هذا فإن ليلة القدر قد رفعت و 
الذي عليه عامة الصحابة وأئمة التابعني أن ليلة القدر مل ترفع بل هي موجودة يف رمضان وحتديد هذا 

 بليايل العشر وأرجاها باألفراد وأرجى هذه األفراد ليلة سبع وعشرين .
 قولها ] ما أقول فيها [ .
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ى على مثلها دعاء تدعو به مث اعلم أنه ليس لليلة القدر دعاء تريد بذلك دعاء جامعًا ألنه الخيف
خمصوص اليدعى إال به . بل يدعو املسلم مبا يناسب حاله وكل حبسبه ولكن أفضل األدعية يف ليلة 
القدر األدعية اجلامعة من دعوات النيب صلى اهلل عليه وسلم الواردة عنه يف مقامات كثرية وأحوال خاصة 

 وعامة . 
من احلديث أن الدعاء يف ليلة القدر كان معروفًا ومشهورًا عند الصحابة رضي اهلل عنهم  ويظهر

وقد جاء يف الصحيحني من حديث الزهري عن أيب سلمة ابن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن النيب صلى 
 ( . من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبهاهلل عليه وسلم قال : ) 

 . ل ] من قام ليلة القدر [قو 
 أي قام يصلي ويدعو ، ويف هذا دليل على مشروعية اإلكثار من الدعاء يف ليايل القدر .

 قوله ] قولي : اللهم إنك عفٌو [.
 فيه إثبات صفة العفو له سبحانه وتعاىل .

 قوله ] إنك عفو تحب العفو [ .
وقال { ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكْم اللَُّه   ُقْل ِإنْ } فيه إثبات صفة احملبة هلل وقد قال تعاىل 

وأهل السنة واجلماعة يثبتون صفة العفو وصفة احملبة هلل تعاىل إثباتًا بال { ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَُه } تعاىل : 
ن بأن اهلل ليس كمثله شيء متثيل وتنزيهًا بال تعطيل فال حيرفون واليكيفون والميثلون واليعطلون بل يؤمنو 

وهو السميع البصري يقول ابن القيم رمحه اهلل ناظماً معتقد أهل السنة واجلماعة يف باب األمساء والصفات 
 قال رمحه اهلل : 

 لسنا نشبه وصفه بصفاتنا
 كال وال خنليه من أوصافه

 من شبه الرمحن العظيم خبلقه 
 أو عطل الرمحن عن أوصافه

 

 األوثانإن املشبه عابد  
 إن املعطل عابد البهتان
 فهو الشبيه ملشرك نصراين
 فهو الكفور وليس ذا اإلميان
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 قوله ] فاعف عني [ .
فيه دليل على أنه يستحب للداعي إذا دعا أن يتوسل إىل اهلل جل وعال بالصفة املناسبة لدعائه 

العزة يقول ياعزيز أعزين والبن القيم  فإذا أراد املغفرة يقول ياغفور اغفر يل وياعفو اعفو عين وإذا أراد
 رمحه اهلل كالم مفيد حول هذه القضية أفاده يف جال األفهام يف الصالة على خري األنام .

 / وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 856
ي هذا  والمسجد اْلقصى ( . ) التشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد

 متفق عليه .
قال البخاري رمحه اهلل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخربنا عبدامللك بن عمري قال مسعت 

 قزعة حيدث عن أيب سعيد .
)  وقال مسلم رمحه اهلل حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدامللك بن عمري به ولفظ مسلم 

بلفظ النهي ورواه البخاري ومسلم أيضًا من طريق سفيان بن عيينه عن الزهري عن  (دوا الرحال التش
 سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل عنه به .

ويف الباب حديث بصرة بن أيب بصرة الغفاري رواه أمحد بن حنبل يف مسنده ومالك يف املوطأ وابن 
اجعاً من الطور وقال لو علمت أنك تذهب إىل حبان يف صحيحه وإسناده صحيح ) أنه لقي أبا هريرة ر 

الطور ملنعتك مث استدل عليه حبديث الباب وفيه أن إعمال املطي وهذا كناية عن السفر حيرم لبقعة معينة 
 تقصد لذاهتا إال البقاع الثالث املستثناة باحلديث .

 قوله ] التشد الرحال [ .
 [ . ال تشدوا الرحال] هذا خرب مبعىن النهي يؤيد هذا لفظ اإلمام مسلم 

والنهي هنا للتحرمي كما هو قول اإلمام أمحد واختار هذا أبو حممد اجلويين وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
رمحه اهلل وقد حصل لشيخ اإلسالم أذى عظيم بسبب فتياه مبنع شد الرحال إىل القرب النبوي فقد قام 

وسعوا بسجنه حىت سجن وأوذي وعذب  عليه أعداؤه وخصومه . وبدعوه وضللوه بسبب هذه القضية
ومات يف السجن رمحه اهلل فلقد جاهد يف اهلل حق جهاده ونصر هذا الدين بلسانه وسنانه فمن مث 
صارت حمبة شيخ اإلسالم علماً ألهل السنة واجلماعة وعلماً للموحدين وصار بغضه وعداوته وسبه علماً 

 اً يبغض شيخ اإلسالم أويعاديه .وشعاراً ألهل البدع الضالني فال  تكاد جتد سني
 قال ابن الوردي يرثيه : 
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 عثا في عرضه قوم سالط
 تقي الدين أحمد خير حبر
  دـتوفي وهو محبوس فري

                                                   

 لهم من نثر جوهره التقاط 
 خروق المعضالت به تخاط
 وليس له إلى الدنيا انبساط

 

 
اجملّوزون لشد الرحال إىل غري املساجد الثالثة أن النهي يف احلديث خمصوص مبن نذر وقد زعم 

 على نفسه الصالة يف غري املساجد الثالثة .
وقال اخلطايب . اللفظ لفظ اخلرب ومعناه اإلجياب فيما ينذره اإلنسان من الصالة يف البقاع اليت 

 املساجد الثالثة . يتربك هبا أي ال يلزم الوفاء بشيء من ذلك غري هذه
 وقال بعضهم : ال تشد الرحال إىل مسجد للصالة فيه إال إىل الثالثة .

 وهذه أقاويل ليس عليها دليل وال تساعدها لغة وفيها تكلف .
 والقول األخري يرده حديث أيب بصرة وقد تقدم . 

املساجد الثالثة زادها  والصحيح يف هذه املسألة حترمي شد الرحل لبقعة معينة تراد وتقصد لذاهتا إال
 اهلل تشريفاً وتعظيماً .

ومن ادعى الكراهية أو اإلباحة مل يصب فاحلديث ظاهر يف حترمي شد الرحال سواء كان للقرب 
الشريف أوغريه من قبور الصاحلني على مايف ذلك من وسائل الشرك وخمالفة عمل الصحابة كلهم وأئمة 

 ب العلم وزيارة األقارب والتعزيه ومايتبعها .التابعني فإن قيل ماحكم شد الرحال لطل
أنه المانع من شد الرحل يف هذه املسائل ألنه ال تُراد بقعة معينة فقد كان الصحابة  فالجواب :

يشدون الرحل لطلب العلم يف وقته ويشدون الرحل لزيارة أقارهبم يف عهده صلى اهلل عليه وسلم ومل ينكر 
 ]                   ن أهل العلم على قوله صلى اهلل عليه وسلم عليهم ومن هنا ذكر غري واحد م

 أي إىل بقعة معينة تقصد لذاهتا إال املساجد الثالثة .  [ التشد الرحال
فإن قال قائل مامناسبة احلديث لباب االعتكاف فاجلواب أن املناسبة ظاهرة  فإن املساجد الثالثة 

جد احلرام مث املسجد النبوي مث املسجد األقصى فكان أفضل املساجد على اإلطالق وأفضلها املس
 االعتكاف يف هذه املساجد الثالثة أوىل وأفضل من االعتكاف يف غريها .
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وحيتمل أيضًا أن يكون قصد املؤلف يف إيراد هذا احلديث أن يبني منع شد الرحال لالعتكاف يف 
مه بالفتح ظاهر يف جتويزه شد الرحال إىل غري هذه املساجد الثالثة ولكن احلقيقة أنه اليريد هذا وكال

القرب الشريف وغريه من قبور الصاحلني وهذا خطأ واحلديث ظاهر يف املنع فال وجه لقول احلافظ والعلم 
 عند اهلل . 

 
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ل نبي بعده،    أما بعد ...

م وهو من كالمي وإمالئي فـال مانع  فقد اطلعت على كتاب الصيام من شرح بلوغ المرا
 من نشره لالستفـادة منه .

 

 كتبه                                                                 

 سليمان بن ناصر العلوان  
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 الفهرس
 

رقم  
 الحديث

 الصفحة الــحــــــــديــــــــث

بصـوم  ) التقدموا رمضان قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :  806
   يوم وال يومين ، إال رجل كان يصوم صوماً فليصمه(

2 

أبــا القاســم  وعـن عمــار بــن ياسـر رضــي اهلل عنــه قـال : مــن صــام اليــوم الـذي يشــك فيــه فقـد عصــى 806
 . صلى اهلل عليه وسلم

4 

يقول : ) إذا   وسلم ال : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليوعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ق 810
 متفق عليه  فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له (  رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه

8 

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهمـا قـال : تـراءى النـاس الهـالل، فـأخبرت النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم  811
 .أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه ( 

6 

م فقال : ) إني رأيت ـوعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسل 812
الهالل فقال : ) أتشهد أن ال إله إال اهلل قال : نعم . قال ) أتشهد أن محمداً رسول اهلل : قال : 

 نعم . قال : فأذن في الناس يابالل : أن يصوموا غداً ( .

6 

عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال : ) مـن لـم يبيـت الصـيام قبـل الفجـر و  813
 فال صيام له ( .

10 

اهلل عليه وسلم ذات يوم . فقال ) هل  صلى النبي  ليّ عدخل  وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : 814
مـاً آخـر، فقلنـا : أهـدي لنـا حـيٌس ال قال : فإني إذاً صائم ( ثم أتانا يو       عندكم شيء ( قلنا : 

 فقال)أرينيه ( فلقد أصبحت صائماً ( فأكل .
 

11 

815 
 

وعن سهل بن سعٍد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال )  ال يزال الناس بخيـر 
 ماعجلوا الفطر ( .

13 

عليه وسلم : ) تسحروا فإن في ال رسول اهلل صلى اهلل ـال : قـوعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ق 818
 السحور بركة ( .

14 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: )إذا أفطـر أحـدكم فليفطـر علـى  817
 تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور(.

15 

صال ، فقـال رجـل مـن وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن الو  816
المسلمين : فإنك تواصل يارسول اهلل ؟ فقال : )وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ( 

لو تأخر الهالل  فلمَّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا، ثم يوماً ثم رأوا الهالل، فقال : )

18 
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 ق عليه .(  كالمنكل، لهم حين أبو أن ينتهوا هذا الخبر متف لزدتكم

رقم  
 الحديث

 الصفحة الــحــــــــديــــــــث

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) من لم يدع قول الزور  816
 حاجة أن يدع طعامه وشرابه ( . والعلم به والجهل ، فليس هلل

16 

بي صلى اهلل عليه وسلم يُقبل وهو صائم ويباشر وهو وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : ) كان الن 820
 صائم ، ولكنه كان أملككم إلربه ( .

20 

وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهلل تعـــالى عنهمـــا ، أن النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وســـلم )احـــتجم وهـــو محـــرم  821
 واحتجم وهو صائم(  .

21 

لبقيع وهو يحتجم فـي رمضـان وعن شداد بن أوس أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أتى على رجل با 822
 . فقال : ) أفطر الحاجم والمحجوم (.

23 

وعن أنس بن مالك قال : ) أو ماكرهت الحجامة للصائم : أن جعفـر بـن أبـي طلـب احـتجم وهـو  823
صـائم، فمـر بـه النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم فقــال : )أفطـر هـذان( ثـم رخـص النبـي صـلى اهلل عليــه 

 ئم، وكان أنس يحتجم وهو صائم .وسلم بعد في الحجامة للصا

24 

 25  .  ( أن النبي صلى اهلل عليه وسلم اكتحل في رمضان ، وهو صائموعن عائشة رضي اهلل عنها ،)  824

ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) من نسي وهـو صـائم ـال : قـوعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ق 825
 ذا الخبر متفق عليه.ـطعمه اهلل وسقاه ( . ه، فأكل أوشرب ، فليتم صومه ، فإنما أ

28 

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم : ) مـن ذرعـه القـيء فـال  828
 قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ( .

26 

سـلم خـرج عـام الفـتح وعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل تعالى عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و  827
اء فرفعه حتى ـإلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من م

نظر الناس إليه، فشرب، ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام . فقال : ) أولئك العصاة 
 ، أولئك العصاة ( .

26 

نه قال : يارسول اهلل، إني أجد فّي قوة علـى الصـيام وعن حمزة بن عمرو اْلسلمي رضي اهلل عنه أ 826
في السفر . فهل علي جناح ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم ) هـي رخصـة مـن اهلل ، فمـن 

 أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ( .

30 

طعـم عـن كـل يـوم وعن ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهمـا قـال : رخـص للشـيخ الكبيـر )أن يفطـر وي 826
 مسكيناً ، وال قضاء عليه ( .

 

32 
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رقم  

 الحديث
 الصفحة الــحــــــــديــــــــث

وعن أبي هريرة رضـي اهلل عنـه قـال : جـاء رجـل إلـى النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال : ) هلكـت  830
د مـا تعتـق يارسول اهلل . قال : وما أهلكك ؟ قال وقعت على امرأتي في رمضـان .فقـال : هـل تجـ

ــابعين ؟ قــال : ال قــال : فهــل تجــد  رقبــة ؟ قــال : ال . قــال : فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متت
صــلى اهلل عليــه وســلم بعــرق فيــه تمــر  مــاتطعم ســتين مســكيناً ؟ قــال : ال ، ثــم جلــس ، فــأتي النبــي

، فضـحك  فقال )تصدق بهذا( فقال : أعلى أفقر منا ؟ فما بين ال بتيها أهـل بيـت أحـوج إليـه منـا
 النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : )اذهب فأطعمه أهلك ( .

34 

وعن عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم )كان يصبح جنباً من جماع،  831
 ثم يغتسل ويصوم( .

36 

مـن مـات وعليـه صـيام صـام عنـه  ل :)وعن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قا 832
 .( . متفق عليه  وليه

36 

عن أبي قتادة اْلنصاري رضي اهلل تعالى عنـه، أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ُسـئَل عـن صـوم  833
)     ة . فقال : ) يكفر السنة الماضية والباقية ( وُسِئل عن صـوم يـوم عاشـوراء . فقـال : ـيوم عرف

ة ( وسئل عن صوم يوم اإلثنين ، فقال )ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيـه وأنـزل يكفر السنة الماضي
 علّي فيه( .

41 

ــه أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم قــال : )مــن صــام  834 ــي أيــوب اْلنصــاري رضــي اهلل عن وعــن أب
 رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر(.

44 

) مـامن عبــد  ال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلمـال : قــقـ وعـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي اهلل عنـه 835
 . متفق عليه  يصوم يوماً في سبيل اهلل إال باعد اهلل بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً ( 

48 

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصـوم حتـى نقـول اليفطـر  838
يصوم، وما رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) استكمل صيام شهر قـط ، ويفطر حتى نقول ال

 إال رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان ( . متفق عليه .

47 

ــه قــال : أمرنــا رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ) أن نصــوم مــن  837 وعــن أبــي ذر رضــي اهلل تعــالى عن
 ( . ، وأربع عشرة ، وخمس عشرةالشهر ثالثة أيام : ثالث عشرة 

46 

اليحـل للمـرأة أن تصـوم  وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه، أن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال ) 836
 . ( ( . متفق عليه وزاد أبو داود )غير رمضان وزوجها شاهد إال بإذنه

56 

ه وسلم ) نهى عن صيام يومين وعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل علي 836
 : يوم الفطر ويوم النحر ( . متفق عليه .

51 

) أيــام  وعــن نبيشــة الهــذلي رضــي اهلل تعــالى عنــه قــال : قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم :  840
 التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر هلل عز وجل ( .

52 
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رقم  
 الحديث

 الصفحة الــحــــــــديــــــــث

يصـمن إال لمـن لـم  عن عائشة وابن عمر رضي اهلل عنهما قاال : ) لم يرخص في أيام التشريق أنو  841
 يجد الهدي ( .

53 

وعن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ) وال تخصوا ليلة الجمعة  842
ام إال أن يكـون فـي صـوم يصـومه بقيام من بين الليالي وال تخصوا يـوم الجمعـة بصـيام مـن بـين اْليـ

 .(  أحدكم

55 

اليصــومن احــدكم يــوم  وعنــه أيضــاً رضــي اهلل عنــه قــال : قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم: ) 843
 ( . الجمعة، إال أن يصوم يوماً قبله أويوماً بعده

58 

تصـــف شـــعبان فـــال إذا ان وعنــه أيضـــاً رضـــي اهلل عنـــه أن رســول اهلل صـــلى اهلل عليـــه وســـلم قــال : ) 844
 تصوموا ( .

58 

وعن الصماء بنت بسر رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قـال : ) ال تصـوموا يـوم  845
 السبت ، إال فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إال لحاَء عنب، أوعود شجرة فليمضغها ( .

47 

 صــلى اهلل عليــه وســلم كــان أكثــر مايصــوم مــن وعــن أم ســلمة رضــي اهلل تعــالى عنهــا، أن رســول اهلل 848
 أخالفهم (  اْليام يوم السبت، ويوم اْلحد، وكان يقول : )إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن 

. 

56 

          نهـــى عـــن صـــوم يـــوم  )  وعـــن أبـــي هريـــرة رضـــي اهلل تعـــالى عنـــه أن النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وســـلم 847
 ( . عرفة بعرفة

80 

) ال صـام مـن    وعن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم  846
 صام اْلبد ( متفق عليه ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ )ال صام وال أفطر ( .

81 

مــن قــام رمضــان إيمانــاً  عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم قــال : ) 846
 ( .هذا الخبر متفق عليه . واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه

85 

وعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت : كــان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ) إذا دخــل العشــر أي  850
 العشر اْلخيرة من رمضان . شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ( متفق عليه.

87 

،  ي صـلى اهلل عليـه وسـلم ) كـان يعتكـف العشـر اْلواخـر مـن رمضـانوعنها رضي اهلل عنها أن النبـ 851
 (. متفق عليه . حتى توفاه اهلل عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده

86 

وعنها رضي اهلل عنها قالت : كان النبي صلى اهلل عليـه وسـلم ) إذا أراد  أن يعتكـف صـلى الفجـر  852
 ثم دخل معتكفه ( متفق عليه .

70 

قالــت : إن كــان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ) ليــدخل علــّي رأســه وهــو فــي المســجد ـ  وعنهــا 853
 ( متفق عليه . فأرجله ، وكان اليدخل البيت إال لحاجة، إذا كان معتكفاً 

71 

وعنها قالت : السنة على المعتكف أن اليعود مريضاً واليشهد جنازة، وال يمس امرأة واليباشـرها،  854
 إال لما البد له منه وال اعتكاف إال بصوم، وال اعتكاف إال في مسجد جامع . واليخرج لحاجة

73 
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رقم  
 الحديث

 الصفحة الــحــــــــديــــــــث

لـيس علـى المعتكـف صـيام  وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: ) 855
 ( . إال أن يجعله على نفسه

75 

ي اهلل عنهما، أن رجااًل من أصحاب النبي صلى اهلل عليـه وسـلم أروا ليلـة القـدر وعن ابن عمر رض 858
في المنام، في السبع اْلواخر، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) أرى رؤيـاكم قـد تواطـأت 

 في السبع اْلواخر ( فمن كان متحريها فليتحرها في السبع اْلواخر ( متفق عليه . 

77 

)  بن أبي سفيان رضي اهلل عنه ، عـن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـال فـي ليلـة القـدر  فعن معاوية 857
 ليلة سبع وعشرين ( .

76 

ما      وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : قلت يارسول اهلل ، ) أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ،  856
 . أقول فيها ؟ قال : ) قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني (

60 

وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي اهلل عنــه قــال : قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم :) التشــد   856
 الرحال إال إلى ثالثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا  والمسجد اْلقصى (.متفق عليه .

62 
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